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 ۳۱۳ ۸ نرۓ | ۱۵۷-۲

 ۰ ۸ بع نبا تضحو هرم ترم ۱۷۳۵۷
 ۹-۳۱۳ ` مر شلاع تره | ۱1۵ ۳

 . ۳ ما تحور ظن یا رطح | ۱1۹-۵
 ٣۱۳ ۱ کرج بولا تزحو ا ترا ۱۰-۰
 e-1 نا بم -<
 ۳ تر وس شارع تح ۹۹-۸

 ماه | ص اعلا نوع نساریعتضح) ۹
 ۳ ر تحول تح |4

 ٢-۲۲۹ نیلقم ۱۵-4

 ۳( ما تر ا |
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 ۳۳۰ نام نب ارب تط حو یون ا تره |

 ۳۳ »نان تمحو دکن یا تر ۱۰-۱۸۸ | اوج ےک ناروا اتار اک ترم نرگس
 ۹ Pn ۰ م ی و ۰ 7 ۰

 م۳۳۴ | ورک تضع نص ولا تزعت ۸۹ بم اکر وک یخ سو ناو ماکو ارافخ
 r ےہ یجما تزعح| ۳۹ رب رع راکت طم
 ۳۲م | راما تضج ططط حا ۲۰. ۹۳| ری 4نیردد تاضاتعا وطن
 ۲۲۱ | موج تصحو ااو تا ا ۰-۳۰۱ زد وا ثیرع

 ۲۲ “لال تضحو ارا تر ۱-۳۰۳ تردمیل ما

 و ریتم تزح | ۲-۳۵ 027 اورا اروا ای روم کی
 ٣۳٣۲۴۶۲۹ نیہا ۳۵ تا کر روا منم ازومچ

 عارض حو طاف تم ا اطر
 ۲۳۱ | مرلاعترضحرا ٩ عطر لت ارض

 ۳۳۲ مر تبار ن رز تٰحصاا ۵ لامر ا عارلا بالا

 لوانۃ نک
 نی مما ت زوض یم

1 ۳4 7 ۰ 7 

 ۲۳۳ | ی تضحو ی نیدادش تھ ۰



 م٣۳ | یو لین قالاس

 ناص يمص ا ماس _ ا تس

 مهم. فلان فنی نر ۵ اما ضح
 ۲۳ لو ریلول و !اماماو نفس i ۰۲ بز تر نت رمح
 nr شا نیو فو یکو رح ن باو ۲۳۴ نیشاا تضحو ہیص تزمح
 ہار یش 72 رر طح
 ۸-۳۱۹ لم ن راما ۳۹ کت لاو هرو توح
 2 رو دبع مم ۱ بجا ما
 ۲-۲۸۸ کرم ۵ ۳ را صر تح نابت دفع
 ۳2۸ تن تتضح م ر ور محو اف تره
 9)-)مما نالتخا هم نفسو نئی سا مم مم ا هدابع نہر وس تری و
 ۸-۳۸9 یا ١۱ ۳-۲۵ لما نرس فو نر
 ما ناو تاو مس ادم و تفاص Fra رورشو نیل دربار ۱
 ۴م | ی مو ام ود اد ہد لا ۲۲ قراری هو اما نما
 و یاس یو ٹااعو کرم کا ۰٣ | رو ردع رف یف ین نس ما
 ۳۹ ایم نئلاربم لان ات ۷۸ میش کرا نس ما جا هد
 ۱ دلباو لاو سلاد تا ھو یی اور یر و نی نیا
 ۲۹ را ۴ 7 تل ول او ناتو نا
 ۲۹ P9 E ۳2۰ یرززبمااد اونو نیا سودا
 واوا اوعول او ہل او صفرا ۲۵ مات
 ۳9۳ نو روا ۳۳۲۵۱ ولا ماما
 و کریم ارو یو هرن اد عار 2 بارچا نرو نم شام
 ۳ قصص و ہلا ٠ نکہ رد دیلخن
 و نخاع اڑ بیطخو یاد ۲ | ۰ یر
 ۳4۳ رہا ۵ یرول نایفس نو بز یا نب اوز
 یاد 7 کن او سود رفو ےب را ۵ رشحدلاوو او عررولا
 ۳۹۵ ید و یتا مدد ۳۵-۳۸۳ نان نفنص و نیر
 کروم او ناسا ۴۵ شم 5
 ۹۲ یتیم یو 2 ماا
 ۳.۰ 4 فص بکر اش ۸-۳٩ توو لا مال ۳9۹۸ ایوورزام | ٢٢٢۶ ہار اغملا نل نا
 | ۵4 ریما او رد نیا ویو ما
 ۲۸۰ و کر و نافسو يک و عید لو

 ۲ مر یاسا
 ر FAY ۱ . عیرومووارواا



 مه 2/۱۲۱2 ی دن

 رانا
 تم

 رتا
 ورا یو تنم تم
 7 ایس ادا نو یک روم ںایناہکیروزعو

 نوا یت ادرک ی ا ان صو
 نان ہا یک یک ما

 (ییعرص)م 6 کا وصح و الع طقتمش
 مهر ایفا که کت خوز « نسارم اھ ےک ال س اوکن ب ۔حالطا



 را 4 ےس یی
 ا اج 4

 یل سو کک
 ۳ و م ےہ هم ۵

 ی | هه

SSگلو  
 زی غیر ریل لی ایا

 ےہ فضاء وکے نر زانو صاف یم مات
 را فت ساک لاتو
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 ار ارگمزوجرگب ل واش
 واک ت لکیر امارت ا نس

 ول کرت ف کی فال نیب
 یورو م رارصر یل اںعید 7

 میمراد | را

 یر اڈہ شہ بی بجر



 سل
 میش ی اسم تورا رن ر وکس ار
 ہار ترف تار وس 1 بش ییطالابعق انالو ام ار

 ورک - هخاعوم ر برم ا ایک تم شک "تروذع ر ترکی ت یک ترور

 اکر ولم مراصتخا جو اگر ول وکت رورض سا ےن بحران
 اکسل عمو حاط سا اون ٴبلاطم۔ے سیل رام | پہیحو ناز ؛ےہلاد

 یکتا این ےک ں وتب ےس باکس ا اتش ار شنا سگ ر فت ں اہک ص ام و

 را تندر کرتا ترا ا لا ءژرنوارف ۔ یکوپ الصا
 ی قفز یکی سان کنن ین یکر عم اوکں وز است از فاطع
 روت اصن اص نامی انالو با ( ۳ر

 ود شرع نیو وج یگ ت ررر ت کف ینصتی لا 11 اصن از گرام

 لب الف ید روس بح صرهصل ارج ین ولو - ول خب ر ناک
 سو ہیبت اک ما ےس تن شان یڑب تصمیم رول وک

 روا ےس اف لب فاش اچو یو کر تاب

 - شوی هرناف ےس سساوکل ول

 ولا رب یاد 9 بحاصم اکا عام الوم پانچ ۳ر

 0 ایک اص نو اوم لان الا سل شاحن
 ملا تیطعا ییا ب تب قت ی ظن سو یک رہ ےس مراسم ما

 و ےل حو ماک مل اطم ےک ف باص کاو تاضت نجم ېی ر ےک



۳ 

 ٠۳ ر مهالو نم لوم باطن کل ات ےک د رم یو فقاو رات ناروا

 ناز فیل غم طا ییا کیا یہ تیوع نن ےس ما کرام شالا تانے
 بو مد رکا یی اک
 مب امیر سورو پلک ٹرم نف هار احا |تانح۔ ئ اوم سن ۴

 ےس و هرووم روا لات اوز یں و لسو بیام لوس منا ےک

 هدر اس ےک قو کیان تن نانی بیک تار دار ل
 بی اف ن لی اضامعاو ت امیج ےک باجص |نا فیل ابی نبش

 لر هو ایپ تامان اه ہریطو بیک وہ فی اعا ںی براق ےک نج
 وک لس. لاف برم بانے کف نت اس ےک ریو چ ی اکے ت لوم لا
 ماکن اثار تلور یک ضمن یکن او سا ےن ںوہنارکں وہ مد ارس

 هد اد ءاشب نم هبتوب مرد | لضف كل د ابا ںیہتعحےک ںورسود کک ا جایک
 ۔۔ینطعلا لعافلاوذ ٭

 ہری نس ضر مو تار اوم کک سس عن مکس ا ناب عا ےک ترو مد

 یو روی و ہمت نسلی لوک کان سب ےل ےک سا - لوگو

 ی طی ید ےہ یر ایم لو ےراچ بانی کالا رنک
 بیر و تررصو فیل او نینعتردرکر ں ہر شوخ یکیص | تلور وصور ات

 تار تاکہ مس یو رض ہاکی باش راز گام فیاض
 ور نازایی
 زا تو کت لم لاف ےس ںویش ا طعب اشرف تازنوررت ته

u۱  



 بٹ
 ۳ تم

 : سیلک یر بحاصر حت س اف ام یراق انا بام ۵
 یو رم فری وم ٦ نما سم اش انا وم  تزضش ت لف

 طس کرار لغ نو انہ ٹو اہ ںاخ یلع نام ملا ناسا ت فح لا
 یس رع یس یک تو تعاخاى لا تیرع رر دم :تو وسیع ےک

 ایا تار ارج طرز فرار لت ین یی اناک ٹپ رم ۔
 مام کت طچ غا ۔ چسب ات عیب تمرض نان گرم السا ترسم اد
 موم ترش ےک روا ۰ اک بسر 8 اتم اب ماین ارج بن ااداتهو حی

 لیان ا بوم یم تسب یکم نوننو مو کد ۔ یکے وم شور لبس یک

 ۔ ےل او ےسر صو م رکی ا ٦

 ےس حرط حرط نوت اعراب ور ولس یک رع اعا با
 کا اہک قو وخ وک حاصر صل ع یض نیست ریقکو تسر
 هاب ییلی کن ینضن اکیلا لیٹا لو کما کد ای کب رن
 تورا طو ی الو ا تب سرخ | کتب ستو نیو
 نو ا مولعلا ناطلمم اہ رب تس روا ادب وکٹ جرمن کرام سل
 7 ات اسوہ رک #۳ تر ارو ار ہم ےس یم لس و شاپ

 سا سہ تام روت نعت ےک ٹھوس وگول حال ات دن

 لا سطل کے س ںی ضاو اں تقاو ےس یا یک رع هرکس
 تابش کوک ےس تری اوہ ڈیل ناک ےن یک یکم یکن بنر یا یکن
 ِ ےک ایکو ےس یتعت کو مم دت ےک دداا سض جلے س ا ےہ انکا یب یر

 گر | یک و وگت روزض | ےن بحار مصل ار و ینا اےس کٹ اکر

 ۔ایدرداضا کیت لونا با ںی ازخ



 ك

 ییا ودر رج وا ےیل ڈار شرک رم ےالع تص ۰
 دفتر اون, سوا بلد نامر نیل م زز اروا ےہ شرک

 نو اہ خر یس لع تنص کے ایم مولعم ےس لاطم ےک ب انک1ے انس

 ل اسار ت بابک و نک ویسا ےہایکب نم وک ادیب ا

 ن ن نت ص لون یکے وب عا صا کت ام نکس کت عابدی( ٹانک ا `
 سام ویلا و ناشر کے دات ھم ےہایکئاصاراع ہری دنہ
 ۔ ےک رار ق کت نصر تین

 روا ےن طا کش الغ ند شن رس زط لاکا وڈ ر نوارق
 لا ابی تر واس یک وضت ول و لے اف اطع یر تں الواو لا

 ۳ ۱ ۔ے یو تملب تلور
 یدایآردیح بحاص شناس تان او ال مج ( ھ)
 نا ےک لکیر سم سا ےس انوم روس بلف سا ےہ لم ارث کا تک یا 5

 ےک تسروم د ورتم نارماسمض حا ہہو ۱21 مالا بیک رکے صعب

 ےک چک افا ا ہک هل ول -اهکشلرنا یو اک یی چے ضس پر سارا

 کہو گیر وعرب یی لو لاو فساد دوخ اک ٹوک ی راج اڑا کد یک
 اپ تار ط مرنا یوق درا یی کر ول نکن ولباجرکن داخ
 ا وا رخ, از کب حاصر تل ار ع ی اق الوم ب اض ٰ لات شا اھت اکو
 لاَ مکس رک اعط ی سبا رک ےہ ایاہد ایا و کر قس ا ےس ویک مولع

 انب بیر وا را لی هام کوز ہا یس را
 زون لن ار لوس قسد ازا اے یم جما جا یر

 تلا سرا تانا ےس و ام بیت رت دم دوم
 فتاح ضا دکان + دارا تب لج انس
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 هدسا- مکادد اہ کجا: اون رکا سس باج بر ۱ سس ۰ 7 و
 ال ٹا م ید لیا - لیا

 نمک کرد ضل س لاس کرج بح اصر مصلار پینا انالوم مح

 ا تح ی صابر کا اپ ےک اے تساس کز یھ کت اتسم دن ےس تیشیحایک
 روع یک کارم رب ت ہض ضا ی اسیا کیک یہود ناز کیر مولع ن ومن
 ےیل تن وص س | انالوم درج طر ےہ ہت اد کسر رخ

 ںونار یخ مر سارا بسی ےب ےہ بای یک مج لو که بسی .

 سرو یلگی اوج کین نار ا ندا بخش الو تاب و ںی ےس ںی

 _ If نر ش فروع سںولو سود افر نس ےیل لنک نگر سی

 ۳ ,ity ںی دام تضر بارے ثعراعا کیچ رباز ےسیب ایگ دمحم ںیہ
 ۲ ی تبا اکی بم ہد این مو درا

 ےل ید ابار ر حب حام ند لا تہ یولومپازج بر
 دابا بت ٹوک لسو یم ی لبا للا
 کر وزهر رو یں نوساز اکی لکے کک ےراہ یکم

 - لار سنت ںویک تلکس ا کی قو سا سال ے ر اہ مولعس زن

 اھ اوم ص تسیدمل 4 E تالامخلولور صف و رم ناو

 وین ںیہ یو اکہ ار لیا ت ین ے ےک ت رضحت فایر
 وا بادی تبحشر دوا یقوش ایک لا طم ےک رم حتی ےک انکا
 ےل ےک سجے دایز ایما لا کیا بای ساجو ور و دے لد تارسو کورش



۸ 
 - اید کراس لم اف طرب تزص

 کے اہل قیام | سی تم اوکن یاس ےک باکس ا ےن تنصل ضان

 ۔ے تلو اس یاهو افسر وا هی قطر ا ےل وہ ید سرلاطم

 عاج کیا وا ےک ل ور فت ےس فی دینم سا کلک ل ما کهن
 ۔ یے او حالا یک ال این ےک

 ا ¢ ۱ یم

 لب کو اطلسااتس ناف
 ددا جت حاصخ افر دتا لیلا
 رکو ر فص ےک قامت ےکر جس یت بانک ہ و دارس
 راوا او جزا اط اروم نر جروا ہہو

 رب تفاطلرفت بک تل” یک یرع ياب
 رام | سیہ کت فیض ماک ےل ےس قضا

 راما نفس اک قلم اک ) دوص در چپ کو ایکس و

 راسصلالاولوا هړید م دره اک مسح سل ےس طن طعن

 رام اوہ ناد یر صق شیلنگ رک دسید
 اگر سرا نن در عح زا

 رمت س صل ام یا يلع چوس نید لاع
 راک کا ںوہ یئارےنا یس اڑ ےس دریا وا

 رک یمن لاس اک
 رایح|م ادا" ا

 ۱۳ م۳
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 با ات هم
 بم تسلار اد "+772

 رم وتا

eth 

 ا نرم ۔للسز نک

 ۔ےہ کلب ملک 1 لاحترتا مالک رب ۔ ہللا امل ڪر الکل ارهخ

 ےنر ضا ل سر وج هو تاپ نرچبررا- ہللا لیتو له یر اریخو
 - ملک دلا ی نار

 و کرک ایو هو نفوس اک اتا ام ےہ مالا
 تیس دیس اد مي يا لصر لا لور
 ۔ؤاو کر ےس سا

 ۔ ےس بت اد یر نیل ۱ یلص !لومر رو ۱

 -ولعرپ تنس یر یکے می ال رپ بس دد ) رکیلع

 <( ٩ AE تسایک نس

 اجرا نم نا ساٹلامنمامد ۔ےاٛایارد و راک لا تنس یکے رشا

 ات ا بج نالوالا ۃنس پتا نا آم وبر او یقَحتسو یرهلا
 اگر بر ار اال نیا اوکں وول ےں جیک ی نبلوا تنس ت رم ی وت یک

 بالا اتيا رفا نيلوالا ةنسو - نر زر یا



۰ 

 رطمان ك عزم قعاوهازهز اکنارهللا الف ن تورم شا بلطف
 رھ کب اف تیام کی نسبی کو | ناس عاملا نم ةراجخانیلع

 باد ےہ ےس تر یی اکران لر اب کی کت ساوخر دے کش

 .br ۔اسررک تناعارپ

 تاولص نر لوس نزخالاو نیو لا دیس نیک قت یکن لات
 ریو نشوند دنا کد هست لک ا ہرباط تن کن یا هال

 لایه طض ین دیرما اب داربآ نان "لا تقلط انسان
 .زوزعلا باتکلا یر[ فو کوت هيلا برنو دنعیھد

 رز یک رسم ےس ا نو اوہ الط اکت نس ں یہاں اج یم تولرش
 ۔وہ مر ال حر جے منشا الو ار

 موم ور ےس لح صحرا |لوسر ۲(

 دل الدیر بالا عید ما لوس نر

 ۔وہ ایاھتد ےہ وخ اوم ابار ےس کراس ناز ہاوخ ۰
 ۳ وم شی مار سباب ساشا الکر ستلام سا کسی ( مز

 رج او مایا ی مکس درا یی الخ صاخ بیس یا لعل لو
 راکم رم ماع جاما لوک ےک صاف یکے الل او ةولصل از

 رصقك احبتم ہلا لعلمفل !قيیو حملا كل ذ لوزن نعم لش لتو
 ہاوس یک یا یک رخام رع عی صقل ار تسارٹ فیغلارف ہل او واصلا
 لاک حبو رب ارز سا نی سیما یوکے باشی بلط صراط وک

 زار ڈان ے فخ کا ر نان ںیفم تلا اات عام علت اک اروا

 ۔اأہ یک مدرع ی ی بن لرز توپ بج
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 لہہیدع ہللا لص شا لوسر لمر ساعلا زہددا ںیع ٹلح هنمو
 هیت سگ لد مو لنا ل ومر - نسب سیو

 بیدرکلو قم ات ال هلحښ رسل لییاع الصینل ارا دیه مو
 لی بس اس ایعنبا ںیم باب سا ۔دبآۃ صا ة٥ رکرشملا یی زاوھوص اخ
 ارگ دراو ی ہن تنس لیک تما ماع و کل حس سیو یل ڈال ورک
 ۱ ۔ اکر توت اصن کرت کاھت ےب بج ع ان کیک

 روا یټ تک ٹیم کوس تاریط تای یہ تکیہ یا وا ہب
 ۔ بیاہ اکر اط تیری سج

 دوا گر یر ےیا۔ للعدد | لص ین | دعوضوص عزم دیریرکان
 تافصلا ع تاد یر لا لعل ومر رخ عرعوم ایں جانچر  ایگ٭ت مارک

 -مبظعل | ہللا نایجسو الم ثا نآزچس۔وہ
 رود لحو هی لت نعش لو رلعل | كل ذزع بیم ب اتر ورکو
 ٠ تی رج انسا کا ث و لضف بانکی لارو - هقیشخو هيلمزع تشک

 ساری نیم کک رر وھی ےہ رت ہک نکہ بانکلترضرب
 وہم ار کف حصو توق لزا

 لکا ورور م اب عهیل | ںمکزنز لیصلاوهدن اف خ هج اص یز الا
 گرا «هضر خیا زورا وکب کب حاص - کروا ھل لت ی تحور وما يلا تر مصاف
 روا کور کس !شزرهروم 17 مین وموچریهللعمدنباکس اپ

 ۱ او رو سا اکرول ےل وا لمس

 سا بانک رکاب تسو فلفل امم كل دع تتیلف
 ںی یلع لصم هل -ش موہ بایراب س ب امت امر باخ ہک چیر تا خار ی قا
 - لیلی كنار اربا لا لعو معا اات اص اهلا عو
 3 لابو نم نیت لایا عت یو و رو یت حد یر الاش اررع



 مارو شب
 اسو لیتی وک« ے کرشال ہرعوول سال ؛ ادخ ںوگمو ںوج راے ل

 ال دل ب ےہ ن اونع ییہ تر مصور ما فهرست
 یر قلم اف دیه« هست یاب نکا اب پاب اکی کت ےہ ناش یر
 از اقر ےک ت ررقر تسورپز ےہ تنسیم یش لوقعیکں ورق

 حج .× - بناب وراز ت کہ یا چ نوک
 نت تر ابع لال ٹوک ےک تاعنص جنت اذ یرتناوسم ےب جر ریہ حا

 هیساغاک ول صادر سا یر سر ل اتتد لاحو یا مار لعارت
 روید دکن ار فو ع( ےب ےک ا دیو کرج یقاق نیک تنے مور هو کړو

 تراک بو نر شور کس ان ےب وت پلو قزر شیخ
 واک رش ارو ۱ توانا |عرول ین ےس ملو لعل انک بد تو سن

 لکو ایا لیلا نم زما کت وص یم فرم تادہ کس ار ایان تحل اک

 ر فرم امار ی ل قہ قرص تب ےک ںی
 ےک | ل عصر ین 7 اتن اعلا ما ایرو رس وضح ںیم

 یت سی یک ا الکسا تیرو ا ايار شرب فاعور ب تاکہ وم اه ت اٹ

 تک کس ج ایرذ لر ان ترت تن ذس وہ ںیہن زودی لب
 ئور لالا ےس ن ابا تلو روا لابن ےس ناور تاک و اھم ےس

 دنيا ا لیکن ید ترم ا تا حر الص ایپ ےک طرف مح ۱



۳ 
azarاک لانا الم  

DI ۹7 ۱ باب ہلال  

 الت تل ہت یم

 ی ار یو
 ایریا ۳ جا

E DLLرا  

 A 00 7لا 7 ایگ

 اصول لیلا صو
 امار ناجا



۰ ۳ 

Cr 
 راک رز ۳

 وص ن اخت نیر مولع تعاشا یودرا ستم مالسا ےار ےسر ارد تر

 سارا اپ کو دراو کب لاطم ےک نوا لول تکنو رم و نآرق ینجا۔ںہ
 لوس e تب توزر دش لک اوکو نس نالوا ناژوورآ- ی ےک <

 ۔ےیرورض انکل کچ تر اہ یم بی ملم لا کت اولع رک عوام ر را

 بالی کک ںیہ تگ ر تیفقاو یاس یرعوج یم ]اعم ا بنام مس

 وو ورئاوف ےک ت نسو بانک هراو ےک سار فل ےل سا ۔ںیکک کہ و قس قح اک
 درا کن آیند سا ولع وج ںی دیفتس ےس سا نایاب

 قالغا یمالس برقا دلج توا اک فعاباکی رت یک ول ال ان جت
 ۔ےگس موم ایس را ےک

 ای نادلپلسسا هر کم الس لابتا ںیم نامسسد ہہ ادا.
 ۔ سیکش شوک کہ سرک لابا ےس تار ہاوج کک روکے نار صدرا ہک

 ےس ےس تھک البت ںیم ین داف ناعضۂےک سا وکں گول او مولعع ان یکے یسک
 ےک ےیل کف دام سینا ہد اھت لات السا گز ےہ
 الم ناسا. بلد جراور اکی رام ےس شب هدار ےس لع ںیہ ںوا لس ن امتی دن

 کش اتے ی کان یک لات ںیم یران یاد قو غلو ثر پتے ن
 ےک یک دم نیل جت مراتب این اف
 ناو | نشر کنج ےاسر ج! اب ( سیار ارو اڑوھ۔ی باب نکی نا“

 لاش اے جر یو ید ثدحم کاری طح ۔ ےن ںیم ثالاھ ےک فض اصل

 - ے ایف نایک اقا کویر شے
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 ۳ ےس تم رم لوصا سام ذی ہجر یولبد ثرکرش | و هاش تطمح

 هرکه ضمن ثمر خال روا قلم
 نا اتے ۲ امر کولو بحاصز رحل ایما تضح

 ۔ےڑیوابرکٹیرء لرصایرنانلاگرا بہ یاسا ثرو تو
 7 اف تم سا سو ےنردوج اص ناف نحن لرم بان

 اکرم یو ار رتی سا م لخت ےک صبا سیا ںینامسو دس ےایک

 راں کیک کر فط سا یکے ارلعاوہر وز اکو رر 7 وز ۳,

 ننه ہدالع ےکر ا وع ضد کاہے اک ج اہک که نی کن اتے ک سره
 یرصود نورت ر رپ ٹر ےک وہ تیمار اش سی طاتسارهافلر روا

 آس لب
 تی | ںی ال سہ ارل او ےن اونع ش شرع رکن لم شید ا

 فیاض ہر اک اد بنک ا تارت ض بلکہ لود یم جاق اہک

 رکات ن رفع تیام 4 ایت و یر ایا اسس

 -۔اھ ان اوہص مال جس بس سرک ونمو سم | سوور 7ا

 حیاہاکت مک( ن رے یو ےس یدال اد لو سار

 واک ٹردع اقا تدع یا وفا ٹر تروزع سس سا ۔ اوہ امککل وا تجر سا

 هری ےک سال او واح نو سہ کا |سوور OE -تسناسباک

 علوم علاش تح یب کا ۲ سس

 کلر ںی لا ا ےن ہین او یر اص فیل رع یتف لوم
 ته سل ل لرو لسفر و ےک اندر ید
 ۔ےعوبطم یک اس ال ین بانے ۔ےہیک رک ایک رص
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 رہظوا تار راپ لک: دیس لالہ لا تیس ےن امن لٹ ییاوم
 ۔اگوہب ےہ کیا در نا هی ایک اکت ار لا”

 روضہ ون اقل ںیم اعابد تابطض ےن یو دن امل تس زوم یم اش

 هک اکت ار عجن جاا رکو ا تاک سد یکم ای
 ڈاک نوعی شیو ح نیو دت لک شا تانع انار والا

 ها طخب ہر صلا ب نکن وما ۔ےہا وہ علاش تین« رت مک ۔اھت س

 7 اما اربع نبش یلط رک ساز کیل مس نیم ایس یر و ۱ لس نیر

 کی عی شر تا صاف - حنا کیم بتا نسب کن ارد
 - ےہ یخ ئاکسا

 نیا شر وماتت از الاسد کیا اک ت اف س ےن نادات ادم ناف تم لورم
 نام تا کت دم سز دیس ےس ٹل نرل الل نگران ا سسا تایارک

 سکی ام حس | کن یط لس شرم گ٤ اوج کل ع ہا۶ا سا ےک وی اسدی | تک ۰

 ید واح لاح ال وا تعاش ۔اوہ علایم هارد ہل ارے ای
 زند رم خان ھو ایا ر سا سم اھ ثا کن یا سی نک

 او لاک مال فکر ۶إ تر اول اسر ےس ناونع ےک مرا

 گیره نیر کت سان ذعر یش بیک یدک مزه چنان
 -ےلوہٰ اٹ قم

 لیکس ره رد طب نیترات ائ دوا لا
 ۔ے کر وقف

 ان ای چ ر یفژو | یر تیا لو نود لس ام ا7ج کیسا سیف
 ۔ےدڑہلو تی لوں کر و ترو ہو
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 گوصوم بابض ی راس ےک سا-ید تینصل فلا جی اس مااا ےرپارلاو

 ۔اوہ اهل اخاکٹ دم یانو
 داوم ےن ںیہ تا اترو | لول ان بتال تافیل ایا توصو تح

 لس ںیہ یف ںیہ نکی ت افت ج ییا ؛ ںیہ تيم
 او سیقف مد یوگا

 لو رام و وسم نلحت کل وا نرض اھت کن ےن ںو ایگ ےل ےک ثٹرحارا

 روضح کارگر اف سرو بترو رف اضاریلرکج درد درس گر اسکا ےل ےک ب یت رتو

 - ںوہ اکل تراک نر ںی ںی
 کز رت فک س لس کت اہل راب سی وت هیات

 زر ےنونرگے ہ یک یکی نر یم خیمه ےہ یی ترور یک اوہ
 اوت ےس وہ کو سوک ور ارو و سود پا « چیر ل الع راو سقط

 عابکن اد کارا هبسماع هنالص ہہ تر

 ایک سکوی سب سرد اچ یارو ا ےہ ماعم برخ ہزادنا اکو ایسی یا ےن
 1 اہل میدادرمف لیوا ان ھب ہن ی اد کت رک یک ں و سرمرض کک س

 عال و تضح۔اضاکچ م ایک قیم انا سم سام رش نص مے اس ےک ل ان احا

 مگ اشاعر اش - دره وان پنجم ت ی ارگن اغنتصس ےب ےن تلالعو منم

 م (نیجر۱-هبسلار ر لاک بیر یم قتخاضب بمیرم ہن یو ضد اکت یاب یاد ات
 2 تاب کت وصوم ترصحسم را ے یرزفر وار ل ایی روز ۔وور | یر وس

 رت وزد یکن وکسو نایین لاو تین لا کوک ںیہ نیک ی
 رے بد یکتا لغو یکے سد روس 7 یک اوہ یہ ار ٹوصوہ تصتوا

 ہا مروج سام 2ا کن ابار کا ےل سا سیلک اینک تشاورسراب اکم ابر



۸ 

 هستی درک شی ںی یورضب فک طا سا ی نی

 موس ماا مادر ر رلود . هاگآ جشن طلازلاششم

 چه طب بیام وییص  تقلطو عرش بواد غار
 مدن اجزا لارا لبق سی شمگوروخ نبش
 ملی وارد ادارو دول مد تیغ نیا مت یک

 ا 1۹ اھ نورزم حر ےل ره ےگ کمکم 0 | یہ ترم یا 2

 لا کو سما سا

 داری
 0 اکںول و تو واک ا رلاو تر للہ رس ےک فیل ام سما

 221 اموم هزار دم لر 1 ۲ می کروز نیکت مو و انک

 هند ره ےک و اک شا »سیار وااو اک لول انک
 ی لام کر کرم زر زا ا ها ام( رد

 نان وار رض تراحم ا اد هرضد یو ی و رو ات م-هتسلومل امت ورکو

 نوا جامع رو نا امیر انلاین لیک

 ےس بر تم سد کتک کرم

 |ناٌهلظهلناطسب + افتحمریلعیلقماد

 مس لک - هدر ۶ اک آه سای کہ وافد فان نجی کہ درا یہا

 رادود کرک راقم تک نان سير اج رامقخ اھ ۱

 ےک عر ککے ہور رد جرات کن اون اک مت تھک
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 “لدور ۲ طر ارص

 کر الخ | صرفا رض ساکت دم مب اراد من اجا
 ر ۲ ےہ لو ن :
 لس گا اہکح الا ںیہ تخامشا یر ود کا ا امل تسل اب مو ںی

 وج بیک ویس نم و فر نمو ل الا
 عیریازردزمٔین

 مک دا ےار لار

 ؛نکر اک ذآ ں اہ نل نفرین بین
 رارب تا تسورک ید را تربادنپ نرم

 روا ؛ ار لوڈ وکف لا سما ایپ ےس لی ےک کا بیم لو و اد
 بزم اه ان اک دہ

A 2. TAI :نا  
 وا۔ںیمارش ام د لا و تعصو لاس اورم یر یک. ات الاو نال 7 ریل ارم

 ۔ پیکر ا تر یاسا ب تس رخال وح ین اس تار
 مراد عی ید دنا

 رھا

 یررویسمرصریصل اد ع یی

 ناو ۔ تل را وا نرم

 یر اب جر



 لال اب
 یر زرا سر یک ہو 17

 یر صور هژاب ےح عمر ان

 نفی چار چپک قتل ذی تاور نف
 آش رز اکیا تلف اتما ےک ت مای

 ے اکو ںی نسا سا ها یاب ٹو مکے ایہ و: کر ار
 واااو اکلےس یاد رکسچاکن نس اوکب و لاء بت ناب جرات ےہ اناج اکو ن ن

 کیک ہرن یڑومب اسنا فانا« تاتا ییا یدکی ا “7
 روا تسلاع ترم اتات انک وان وسو سلا ذا ییا ص ی وم

 تر را س ند نیت ے سہی ےک وار یش اراز ےس کال ا ےک ارح ےک ھال
 یارک تیر تر ۳ یی سم اس ذاع توقیر لوہا لس لوس بیصا

 ےالس اکے یک لاک بکن ازا روا گنی جرو اما وام تو

OEروا تان عم اس  Eرک ری ٹا ار  

 A ۱ ب0 تے ظفر یو ماتت اس تن ستر بجی ہا بیا

 کاتن خو تیاور نت ثرص نرو | برا: دک اک ال تاور ن ننی
 یکی جیوه تاناصا یا رت سے اھت لس ےدد کا

 ء ناو یوکس ٣ن ناوک تارو طواونص« تاو رر ع اش ںیہن ںی کد می

 ماد ۴ 09/۶۶ وہ كور س تروص یکن ف ےن تر قررع او ے

 001 لونف و سای لر وا شوم

 ۔ےج ۳۱ ]
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 کج حل اسرار ۸۳ تشر تماور نترو] ثعرعنفتا ایم اوج

 سا اھچتا ےس ی )شما ےس ےڑب کاور ںیہ کے سجاد

 ارکان ےس تکیے کا نو زاوا رسمی روم روم نص اب مع

 کج سیم ما ےہ اتا سرب ےن الغا سرم رج ام کورس مو ںوہ سرک

 واجب رکن ولشاو و ,TAU لور رت اےک م ا دو تطافحو تحگ تاوتاژ

 قشر ےگ یلوب نشه رب یوگا یوم تح
 ترمز رند رک لا یر اس |تولس تخم اروم, ےک ہر شاخ

 تراز لیلا ور ن یکے کر نمر پیک سهم شی
 ارم ککے رہا تو ایس مع ےک وج ے تاغ ام ستازعروضرماک رم

 لب ےتای کیک ںولسن یاو نر اس ےک اس ایضعاوکت الاعو لاعفاولاوقا < آگ رب
 ۔ںہ ےر رکا رفح ےکرکل وبتو کن آب کشت قم ےک ں ول او ےآ وا
 *۔ادسکس لب نوک انکی وکی اند ر ظن کا و تا حرط جک رح

 ات کشم
 اکو امر اکی وہ کیرص سی اسروا ین بسی سو ی او هکر ام 2

 سر اتش رنک لااضو تلاحم بغ اھ مز نیت روا سیرت کیا

 م کر نویز م ات بو ین شکم یب یا اعل لاریقو قسش:ںایقالخارب

 تح امف ےا سوت ایل اطر م الس ازا لبن ا یک و یک رر وط یر سر اھ

 شم تارا کی کے در وخ رش اعم ٠ق الغ ا یگ یکی وک ت لاس و تارا
 8 11 تالا: تو ار 2 ےد یٹاھکد وب هد تس تللع یک بو ںی لو ارج

 د تاب ںیم لا یھی دش نیو نیر سا رس نیم نک ا٢ ےرلچب ےل نی



۳۳ 
 - مش فن نیرو

 تک رل اتم زما لور روا لاج او رنو اتو کر مکر پس سا ہک ےبرساط

 قامو روا یک غلہ ےن پروا توس تلاصرب شوعب ماسال طب جے سا ےھت

 لباس نامی ےس تفو سا ےو مالعا فرش ینصمیلع یرکا دم ناول اما
 تشک ےس پڑ اکر يا ہو ۔ ےس جام صد تیا
 تواس رانا کپ ا« لاعفا ےک سہ لاوقا ےک پے سا- اروم لزا تدرب نر

 یو لکل وس تل ازم ۓ لیا چپ یم کیس ۔اھت ہار لحس یں وز اس

 س کٹر

 بسارفم ی رم
 نع قطب امو ےبایارذ قلعنم کرم فار ونصح یم یکن آر لالا وڈ نو ارش

 ےس ید ہک اکہ( ںی نیدروما) شاخ چار )یب ید مز ھ نایوھلا
 ناقل ایل لزن اک نسل اب یل“ شجن اکل اق ےہ س یڑاد ننس تک

 -( 2ت ےنرکل زا ثم حج طی اے ےل لز انار طس ہت /رکل وس رم

 £ نھ“ تیلو واتر یورو ۱ ی یو وکف رد 9 تک و اتم کو روا یی و یکن آر

 ہو ال ےس یکی و لرو ا ۔ ارد کریو | ور صحت ف یار دو اس ےکی لب یت و گے

 هب تین الفات حه جاوز | ضعل لا ی ذل لسا زا ۔ےھت ےک لز اے پای یکی و

 اھ دا ازم تلات هب اهب اہل فز صحب ناو هضعب بع هہلع هللا هرهظاو

 ادرک سا یوتاب فن کیا سی ویب نا ے ی وابخلامیلعلا وابن لاق
 نور کرک مریم دیک ت فار د ےک ب ےن ین یدرخدکین ےن شا
 ریگن قر ضد ےیل اوس اک طا رخ جے یو سی تم ا (یورشهسا رول ۱
 ۳2 جت اےس تاو ا ۔ یو رض ےس فولک ابار ںیہ اجے رور و اں ۸ی



۳۳ 

 تي رز ار ره الم ےک ن نارق تفکر مح

 لزا ین ےس فرط یار اش بلطمو نگه ج بیک تدع یوسف ید

 راک تو سا تر سید نر | - ۔ےرکایب ںیہ تابع راس! ینوا

 تک ار اکر نک اع ناو عل تے ۓ
 یا برج وفکر ملا

 یی سحر ا ترک ےزعروا باک کے تبا ے نرو تای تبلت

 - یی و اچ وا چیخ برخ کتی لب زر

 رعنا نردون و رلاع !ناتفن اطلا یدحا ہرا کل لحلد اروا تان مب ریس

 سار نر اکل ارہاد عطقورت ال نعایعن ا ہللا لير ور کل نوکت تلو شل !ا ثاد

 ایت شیب مور ورکر کپ ےک ےس ا و اھت یکم هری و اکے سو تسلیم

 بان سگی م

 یاری ہو ےب ہر اشا فط یک نو هر ل یک ا نا رپ جسم

 اار اب ایامرش ےن نال ۔اھت | ایکس می یو لوک نا ےن نا نارف نئ کر سرکار راو

A,نعاوغ نیلا را یار اکی  

 ہر ات یہ ارگ کد یہنرکر نا دردی ٰیا

 ناو اره ایا رگ رک( یر باک کوب ںی تیآ - - سکس زا
 اھت اروم ےک و ۔آں ین تله یک یو غ) سیہکےل یب ےس ل وزن ےک ت یک سا ںیہ

 هاش تو ہک یک تو سا کبد شر هدر
 ین یک کرک

 ` ےل کک کرت
 وک ومر تر اعواطافن ۲ ےرم کا رخ دو ےہ وس موج 2باطم شح ے ث ترو



r 
 گانه < ال دعا تا ام تیام . جام هل سا مالک اک اره نل لا نر

 لوتنغ# نوبفط یہ ربت ارے لاوقا ارم یورو ملک صف
 هم از تانع)رتعا کر جون یا یی یکی وکس یم نا نکیل بکن درپے
 رج ساکن از ال مال ایکس لوس نا وچ نوری در ومحو لار ںی ںوہ

 ر مالكا اکے اا رب اتوا رک اد اساک ا منو روا بوم تامل اح بسا ےک

 ی یر سیلو اش یکم کا کوبعر رئاور ووو ریفم ےک ےک کور ۔ ںی ت لام

 ری اکیس اک الی عج دف ایا سا اکو ںیہ اک ننن یک

 یدص هدیه ہد ا راد ماکح اس وجہ اوا۔ اکیس شا نسریوم روم حت

 -اوم سمت ام صقار اکر یوکس نا ۲م جسر شناس اکو ےک تتر یا

 تک ها تان یکے اصر ےک وکر نیس تہ

 کرد ان سو یضت ںیم نان ايم اکے ک ل وماما ےس تس۔اوہ ںیہ

 ٹراما نکلے وہ ضا ہار ارعا تا رہ دی ےس ص ارعا ریتم 2

 یک وا ءایموم رن ضا خا وک رپ کج مالک ع ا تمایل

 نو اورد تان ملک اکر ر وصح: ےالسنا ایی ب بدارس اول تد ایگتفاطلروا یہ

 تخانن ی ینعوم ید صرکےہایدرارق لوقا ےب ےن نئ سس اھت انب ناروا
 طر غالب تحاصن رج هر وین تاک. ںوہ ںایطلخ یوکی رص ںی ساک گو
 | میپ سم ید اہ ت کور ک
 هس یگ درکهراش ترصلای- تسنوشهبلطتدسو تبابکروا پز الا

 ترب رحت سا سکر ارد کا

 نا لرم ا لک فٹ دع ہک( نامر کورکی وک ہنوکت امی لین سی نیل.
 دنر ئ7 ن ار باکو ہیکل ا و قدر ےرنصں تے عدس لشرو تری طق



٢۵ 
 ۔ےب لور مالک بیع رکے یل اول دنس کبد چیلر تملک ےس رب

 لج کل وسر وج یا مالک آر ها یر اھت اسے اوتر باس مچ
 “ین۱ نامش ےن آه ڈوب |ماما ےن ت ہک کب اربا نہ یکے نأ اوہ
 تم ایس ت ا ت زض حے نه بت خش ےس نآ سیما ےس ن ےس

 0 قو ٹوکری چہ لو الک فدعا( ںی کر طی سا ےےدسسی | یو

 نا بر ل اش حرف قاع” ےک ٹ رص رو | سیر ول وت کسر عت ےک نر

 ہ تلاسر یو تبا بانک کت سم یر وک وفا ےک ور

 م۷
 تدوا تنه ٹر م

 e ناف تابا تس اکا ےہا فرج ےن تفت ج ایف ےس ینا ما

 باب نسیم نرخ تیل یکن. ںیہ سرم عج ں جک« ےل نامرج نا

 ۔ بد وج وم بیو
 سن بکن از نل کل بد ترم 1 ےہ مي لٹ رم

 “بنات ناخن ایس تے ہو مکر ضد ۔ںیہ رفد نوک و صعڈ بلاشو بقا
 هتک اف یارو ایسا سبد یک ود مکتب
 کامل زا یلدا ترم
 رم یقالب ترام کی کز رتو کر کج اف ترش

 ہو کت ساماع پے دای ادا لری نا اک ج سہ سرم دو یمایشا

 دین آر ری نع ےس ٹال اعماپ ےس تارامع ام ںوہہ ے تام القا اب لو ےس تایر معا

 نال اجاروطل اإ ےک عر ول ںیہ د یک نارق جک ےس یکن لح جر یکن ناک
 هرواقم کن آداب ا کلا .شازکه لب یکن ارکم رو نور ةرلصافش ےہ هک
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 تن ےک او تا ضد شوی شو نا تاتو کی
 ۱ ۱ A کا

 تر تورص

 ی لوصت هدر رول سیب ناق ب مات قالغا« ترایع رب اقا

 لو انآ« تستروزصیل امناو لارقا عالم و نیر یر لصف مینو

 بان شیرک وصا ناوج ےہ ا اک ضیوس شیر ن اکادها شا بن یدو وک

 لاوتا اس یک اوج کلا نافع رم کل مدد اگے فوجدوا
 -.عسو ور تب ا ترورط یس کل سد کس

 یے کن اب شرم ییا گول پآر ککے ن یی اسم نیت ب نل ع ته

 کی لاو کچ لب لنز کو نوا تب ںی نتو م لایک
 آس ایک ےن سا اھ ید کر وا ےل لوس و نا ,ناز ی ار ںولرک یاد

 وکلا بال وواو را انم ےس یل ور ےن انش سر ار ےن او ۱

 هستی یکن ولرم تے رھیو ان لام روا ےہ نار یاسا نول ات اک الا

 کیے رج ا ےکن خر اوج یز یک رش یس کو ہوروا ےس لو تجام یکے رشک اک

 طلط؛ ی اول دطباض؛ تو یہ نزن نرخ حرش یه لات ب صنم اک وک روا

 ہو ییہ ے اکر فو جر شکل لول مند نر ےہ انب زاس نشا ت حاج کرار زذ
 ۔ بس ام نب نون دوخ برش

 کھ ےہ عرشی ون اس گول روا هوم تلاسر ث رحب بج سیل وص>

 طاهر کل و هوره لورم و قالی
 لوپ ترو کم احسان ون سزارین

 قی وصح ل رکے ط یساوکم اوصا سا. اول ات ددی یخ فا



Fe 
 ۔ ےترع یے ےن اج کرکے اف عنہ بهر جوک ےل کت ف ابرو ےس پآا

 اک یو لع زط اکل وسو ا ۳ یھڑا اے رس انا وت تا نوک ثرعرا  eeباز

 اوم لان نآرق ام ند یسا شوم تلاسربثوحب یکن د ساک انرکت اب ا
 چ ہزور زام ول وہم رن فجرا ۔ لہو وجوہ ماکحا ےل ےک تا ماں یم نآر روا

 راز عاد رسد رکا تاک ا مو ا تیاروا کس وم سم لمت یکن لر کیا یوکے کر

 ۔ قسم( لاکن د
 یک سرو زص لس سوم سم تیلباف ور ات رو من کن انا بس

 ا ایا ام ےک سا ایکس شین وضصت مالک رک ےہ ناک ا ہی سا. سوم سن اسی

 هما | یز جو لک سیاوش ی تتسوکت اروا و ی اتش روزی

 و ایلو جاب

 ی یف الف کم ومن صا کتب ا1س وکرم سم لول انک ت اعق او ےلہا ۱

 طیق ازم ضم الا طیخ ار کل نبت یتح تیآب ج یار حالصا ےئروضحکد ا ۰
 تنصحوا فوم لزا (ےیرادہ بس صل یر ادوکر مکے ظن بت پح)دوسال

 ایم ع ےس کل ود وک الط روک ر ارد فی ےن یاو اط متاع نرم

 ۔ جی اب س کت اروا یدیفس یکے ارم ےس سا الز
 رو اوایل شرح ےک رک یھ

 بین یکرلا كيلا انلزنا انا -هتسلو ےل الی اوز رنو ارض د وکر وت کما رک
 وا طلب سا یم اکے ےک ل وسر لس ) نورکفتب م ھدحل و مهم لزن امس تل
 ود اکے رک او بوکس ا مک

 تاپ ید اعرپ تاز ماتر ج یک ي قیا بال رگ تقیتح
 روا کک ببم ساتن | هک نارق ےہ رب اک ری وسهدو روا بدو رک ا)



۳۸ 

 یر یکے ٹر ہنر صحت تا وچو اک قدرت تک ںور ا

 فلز ما اسیاے قام سا «هب قع یسک رک
 کت اج تیز ع پن ںیم قر ںی کار ںیہن از ےس نج سہل وفا ےک ھ سا سیم

 < بجا ظف یف رعروا بشم ال وا کدی ناو - سر او لم

 ر یاس مہتمم ہہو لیک کل اس بج ںیہ ںی
 اتر رایت هنا نا لاک ةع ر رع سنا نب كل ام یل ط نموت اح یبا نہا جر خا

 کعب لصر | لوسر نسو نسل اعضوم هيف كرتو اللضفم باتککا کیلا زنا
 و ےک فٹ ردع ںیم سا نکل ناخ ل زابل لطف ار نحل یارال ات ضو الفت
 یک یا شل ےل ےدانہجا سیسا نیا اره ناب سره ےل رو یک یا

 تار ے سوپ بینیم ا این ورم ےس رع

 -<لاعاکل اس ناک ارد طی ءاکد ر۶ و ےعواو تبار

 هوا ًأاوص | باوا مات ےک هرکو تا) ہو قاع |« تاو اعد ب اقع صر

 تروم کل انا اوقا ےک رال و ےل ےک ن یو بر لصف عنو یکن آنی یب

 هس یدال اعاو دن اتع يردن ترینر لس
 رش نیا دت کاافو رخ رسم نکن السا لب

 دنر رخ ند راش ...دنیجناق تطحزاررخر اکو
 هنر گوهر شرم ی ید کیک هدرز ماش

 خورش تم ثر عر غان 7 لو مزا دور اینک مار
 ناب دورفل کار رک راضاو ٹرعو راآی حطم
 رنگ مشت یتبش طط ناطق هد



۳۹ 

 ۱ منا کے کت تی
 نوا دکھ ل وسر اوم فا هنعرک اھن امو ہد نت لوس ارت ام

 ٹرک خب لطم یکی ار ای( اه کر ارون کود ولم ےس تاب سدا واب
 . لاک وعش یار وال ایکو حس نرش اربع تمحو یف ےک انچ م زال اکل
 ۔ ےب Ef ا

 یہ قاچ لب کت وج یہ ےنرکت عا نون روعنآ پاک باتس ںی تبروع
 ۱ -يبیاوتر ٹادروا

 نا دووعس نیا
 ںیہ ترک تنعل ںویکپ | تروع

 پاس وس لپ سون رک فسا روم تن ںی نب جورج ن ب
 -سن یی ںیم نارا نر ارب ےںی۔ تروک

 الو ارگان ام مپ نت يک وحسب
 نکات نحل مکس سارک شب ںاہ۔ تروع
 ۔ ےس یار ت زحلرو ۱ چابات عم وکں وت نا هم کل وسر دوس نیا

 ازم قره ا ہل رکنا | ما هلوسرو ہللا ضقاذ ا ةنمؤما کر نمو ناکام

 تارا ون تاک و مدعرکنایب>اص ین درک ایک لوس رو |ارح بح)

 - تسابدر قم آی لول وسر تاس نسا رر طفت اص ےک ارس یم

 ۔؟ایاھ لور رو شکر وزنا ےن ام سز هلو هداج رومال
 کشم اسکن وکل وسر ۔ بلند کن چاہا وک ں وزیچ نج فسر ۱

 :لزج وب کم یر ل وسر ۱۳ تلیوم فب اےس ی ا ۔ سو مو هو تروم

 ۰ =« ا و رم

 ارم سا چس ںی فدع « ی یس ناو ےہ ںاہکر د کن ا1 ںیہ ہو الم کت



.۳ 

 رورو ےیل
 خاک رای ایت رم کر

 يا -- ۰

 اومد تم باد ای نی سک ےس ی ار ولا یہ ےنرکنف الغ ےک کک لو کی ھج)
 ےک فیل راکت زط ےہ یکدم ےس تادناو یی ئال ض جل ناد ضن کت یس ا
 کا ول رکل ہد این ےل ےرآلصینے رو اعزرما لوا بج ےک ںل ای سوا

 ) تا )مو رک کز کشش ابدوت) ولن اروا ایلوہ ف الف ےک لة تطور

 کر شر ےک ف الخ ےک  ے اک ر بر ہنر کیک ا نا ل اش لوک

 ۳ اسراف | سلب تلازم و کم | ررر نم اڑ وک

 فم تاافحر ی کم
 رابط وضع وکس ۱ هسدرعچ لوز ہو ناف لوسا ا کا تام تسداشرا سنارق

 ایک مع تصخ تق و ب ۔یکل کیلو | اوہ ص اھ ت یر وضح نو اک یف عیب
 نم اوس ںیم ترض یر وضح ےل سا ل ابف کر افکں یر تسارےسراچر ونصح
 تیس ر نوک | وصح يتم ارح رج تب لج اوست نج سوم سض ام

 لڈکور وا وفا خر کت ارو نم ہورخاو هیظفحا اارفروا شابک
 -وداضرک

 فم تبار ترام
 7 تم رومی خس ال ك ارمر و ضحوا شا بنا گود بج ماکحاوج ںیم شی

 ہا ح فر تم ےس ایوب تدع م اکا وا ےیل تا نم اپ ارج
 لا ره یو تزاما یک ترم طاس یارانه ےب نآرقوکں ولن

 - پرکن سمی یر رق ۔ تس لاننا نخی قا



۳ 

 تسرومح ترک ۱ اہک ت گوا ب ولت مال وس ک2 او باتکل ایہ لعلو

 اوما ہل اضن ما ور وکرم الامم و ںی او شمع سیل ھے سجکشایرف واشر
 عرج ارکساروا تس ےس مج ےن سجوکر شوت ارض) ہحم که قند ايشان حم

 و تزیین وت بود ناخن کٹ رم ناب - اتان ی بو
 "نیم نفح ےک سو قو ما| هوس وک ےل سا شیک تباور شر

 اکر فرح بی تہی رو مو خاب سرم ےل سا ۔اھت اند ل دیو دصم
 هک ےترم اپ ےک ا یی تاعاسم تارا مال عر وصیت و: سیو یھب
 اکبر رک وکر روم یکے پلایا ونو نیر یش یی بس او نیز یی ن کیپ
 ارگ الخ ےک سا تقو تم ولت و آیت تروزم یہی کندو
 تگروا- اون اسوم ببساک ق ااو تاتخا انآ ےل اکب سن اساور تک

 ہک ےس نمک دهن ےس اسم رک سیار اه ریفم چ تیره ی اک ار یگ تیاور

 ۰ ےن 4 رک ہد یز راہ ت خا ام تب اور تراک سوپ ثعا کن یف ن ۱

 تاور سم ہر از ےسوحج) خع ٹری ا ۃرث کو ایا ےہ اشیئا اکر وضح سا
 ہلکی ارخ یھ ءےںیت اور تاک ےدتنلام کت تلے شر اعا 1 تباورا و ورک

 4 تاور یر

 هد کج هم تبان ناقض دع یا فریب ےس ل ارقا ےک باوک

 انس < س ایت ہری این ار ا سس لو رع نجف ےن یش ایر تماصنبا
 شوال ةر رھ دا لاق ۔اھتاک یر وک ت باور کی دام اکسیر طح( 2
 بلا ے > از ہیلع انا( ل نلع هننالصتتا لوسر نعزتیالااولعا لاق
 نان نص شیت باور بي ناخن ےس مایا سی رع جرات شوم یخ

 نآحایهلوقع نل الا ڈر حات بری ینا ام ےل رت اک وع س نشا دبع تضح



۳۳ 

 گلو 2 ںیم لگو جن لس یی منابر ۔ ةتنوپضحبل
 ۱ ۔(م خب قع ےک وہ الب سس دف گرل ض جب

 امو ترعاحمض جد سو ناس ٹال امی بس ض ج ںیہ ی رثرع ی اک ار یخ نا

 ۱ اس هکر ضب ۔ یت تار ےک وسار ناحا اض با ۔ںیھت ناخ

 بزکن مو جررحالن ینعارن لحو چ یکے سرت باور کنونی تام

 ہذا تف کر یم ےن یت جرم رکن ایب تبرع) لازم ہدعفماوہتیلن ]ریتم لع
 ۔س ےہ مم گا کاکا یت بش کٹ رج

 اف رک ت یادد تک مد تزاعا ونک رک ت ار ےہ ر وخ م ضز
 چ تبایوت ناب قرب مرح ناخ ےس فید ھا اھل ار ت دن سی
 را. پر تن ورک ترج ےک ےرکت اور زم مربع سر ونصح ید
 (تالار س ا یک یر مچ وہ وا اھت انرکن اہ وک اروا اقدام ےس

 ۶ تافو ںی ی تاج یر وضح ج چر دس کٹ سر تب اور تا ضجا

 اچ روضحررس اکٹث سری تب ورک یبا وہ تم استر دم ٠ام نیز ےس ےک

 ۔اھیراج سس

 تمرکز ما

 نب کا ا س ننس تاعاصو تارام مال سلو طح پاک چاج ایکن ایہ

 میت تراز لر زتو قت نئاومے تودو تروزم ہم اکح|ض ج ا ےک ےہررش

 رال صا ےب ےرالسا ا ےل ا ۔ تو تدع یک تم الي یں یلاش ییا ںی

 - پل ان عدد جد
 قتل - قناری تر له ںیہ تال اھ ےک لولا روا ملک ںی ارتب

 وک ولج ےک رم ےیل رکو کراس نیت لای اکر تے سا هو زا



۳۳ 
 عا جمال اھت یافداشرا هنر وضح ےل سا ےرکن آرت ل ایٹ اک تیآ
 ( می ےسا اش وت پارک ہیک رار و ا وہک یا اوس ےک نارق ےرچ حی
 اکمل تک ں وم ؛ یک نو ام ےس تہب کنار ایکو ل اےس ترثکم السا پج

 نبا سارع تصح ےس پہ ارض ہت وت ایکو کاک راکش اصول

 امین ہنر اوس ےک سا ۔ورکا ایل انور نما رو ےس صا لا نیورمع

 زوج دایر ےن اھ ا! -( یر اکو رو اواو رسن ات اعرطو ۔صا)

 ما ال ےپاد پا یار ےن اجر یکبار
 ۔ ےس تبا اک اھڑوا اکر فوم ےس اکا یر( یز رت درک لک
 بل باوا ےہ لک ٹ رص رخ ررنح

 تسصیدلص شاما
 (کذ نویس رم ےس حس با نجل دوحس ناهار هر رنمح
 به ں وا ول ےک سس 0 ےک زط رہو | تضح اک اب ےن یر بع نور بول |

 لا ےس مشموگم نر س اپ هام گول کے ایان ےس کل وصی ہک کروا املا رم
 ۲ (یزرترابرک اھ اسے گم ےک

 “نا یو ا ترب۔ےۓگوکت و ایع یھ رولا ترطحر ایکن اب سیر هل نصاب

 ےک یج تیغ کل کوک کم کرو ا فیکس وڈ ام ےک لو اوت و مس رگ

 رام یل رکا رو اےس ںو ا ترطیساول لوک کول م ےک وب ئی بارت

 (رجان نہاد اتر لکیر تینا دوان گیم کا لیکو س
 ییا کل وس چ ترم ںی یراق اخت تہ یک ا یا وار مو

 “دنم هل یعواوش نم غب نا هسعرهاشلا نان ثقل ا لھ اٹل | علبیلا )ایاز
 (ںواہسں ینییوکب امن ہو سم موج

 ا



۳۲ 
 ےک وج نجلر کن ارو نمہدراخ او هولخفحا ی سیل ع لبق یو
 ۱ ) م الاى نکل ود ا:شوکں ورسوو روا درک ت ظافح کا ےس

 لاو وکر کا یھ وملحف کیه ی ا اوھجرا ایارفد ایش اوکثریوح نیا کک
 و ایس وک ولو اوا

 هجو یکے ام تلکس ںیم تلاریرر وع
 وب او یگ تب کیر 4 اھتر کج درا لح ںیز طخ م ےہ و یخ از مرت ۷ ر

 ےک کو re سا ےل سا ازم اکت لابعک نم بوس یل بلڈ ۳

 صاف ورت شق زم روا ےب ےب و ںی از ادا ےل
 تروکک بارو | (ص س ارو ارو |ینع]م لع یکن عر قورازر-نیرصرب | ےک هرناوخ

 (تارلبلا ح وفرشاریختنب اف
 مو لب یوم سم ضر - لاو عو فیر 2 کور ےس الك ایل وضح

 سید یی لر ب ےس ضامن ےن یم ار ج یر جرج اک
 مي دوس الل رب بتا تم بز تطع ارم اڑ انہرآل ادم
 (دسنبا تاقبط) کلم

 رواراوشا منه ۔اھتر اس ظفاع توت اون ۱« ےھت والا یو ت امہ بو لبا( ٣ر
 لس اک نوا لا ضد کل ابا ےک تیر دا باس تحرک ابادر یوت

 تشدد ای زکات کن ران امنگ بت لوسوس
 ۔ےید جت تیاود یکم تیاور یار یکے فرح ا جا ےھت ےہد جزو

 اھت اع قوس کیر و ےن ذض ے دیک نارق ۳

 قادر باد موج و
 ۔ ےک سیر تاماظنما یھ ےک رو نیم ھر



۳۵ 

 و یوم تو هک طه ےئل س اےک دوجوم ر وم السال ر ونصح “ر

 ۔ایگ اج ایلرک

 ہلا مات ذر توا ابر ےس جو سا ارور جرج یم تاماع )٤(
 ۱ لو لی متر

 وی ناف کت دع ںیم اھ الب یبیا,لغاش تا وا یروزم ییا
 ۰ اتر جو بسر کر وت ورد یر تک تہ اک یبرعی رک لش

 ںیتل اسد رت یر کت سس
 مو اما اک سا کسر کم جس یتا ےن ص اعلا نیو مج نیر رخ ترطح ار

 (دوئاو وبا -دوس نبا تاقبلع- ہباصا ۔یرانی) سکس ترمز اس یم سا ۔اھر

 دیا ےل و ےن ہک د شا نا: ںی ی رم ےھت طح بر
 (دورکآ و او وا ) اک نیپرا اوس ےک ن اروا

 (یوار میرن ل میل یری ںی شرم بنا تزطح(٣٣

 ۔ےک کل بابت ےر ونحو ناف روا وری ےہ رص تارہامرروا ماکحا کر مر

 ۱ رس نیا تاقطو ھاى باز

 ملا رب یر کر ےک شا لارا مگا و نیطالس ےن تن ج طوطخ ہر

 (یراکر تمان  باوصآ لوس ہر رہی ںیم نب اص ا تسر ١
 ہکایکض سیف اشرب ۔اھت یارذداشیئابطخ یأےرو ضد یب کف ر
 دور )و ےک اشیا هاش یک او کا ارو اشیا ےک لت ید لوک

 ۱ (ے حلا تمانکب اب کرک: داملا باک
 ؛ے نصر ر ۔ یک ی وکر او ی نیر | هر ص ةرصلا باک ۸ (

 ال ترحادنمو هرکی ینطقار) ليگ ۱ ےھت م اکحا ےک نوکر ںیم سا



۳ 

 5 ۳ ٰیطثارر یھی دی م ےل | ززال ع نیو یر

 (غ لڑ اد) سکت ریو هو المےک ررصلا بانک ا ےک نوکر نل ۹ ر

 رر ا ص ۔ خیا ار کیو رقم نیک بج وک مز نیو رع
 ول لرجار سہو لاحل ا ۔ےک مایا که هرعو فک س نولص« قانع« قالط.ت از

) 

 ۲9 اه هورهس ںجایر اکر وصتس ےک ی ایکن شا رپ اا ر

 5 ا )0 ےس ےک م الحا ات

 ےھت ےداہ الم اکا ےہ رو پاش ار ہہر زام وت وک یھ رون لاو (۱)

 ہم
 ںیہ قت یا کیا رک کن اک این ب کم ؛

 کر تر یر و وکی وب یی کل وتع سا اعم از ) طار ( اترا ات د لرسوت

 (مواورب ار شاکر ناو

 پد کر دون ز بسیج جک ملزم تح ١
 ( یی طش اور اتمام سود

 لی کف نب نار کی ر وضح اح ےس ےہ در عے لس یک نرم ( اهر

 مارنے ی

 ( عیار اب ےن اج گو بکس ے وحس رسا چ تح ناز

 ےس ٣٣٤ سسا (یرابلا قبر ان اوم ام ٍرصرفد سا ےک ورا تزمح (۱«)

 2 یف رم جل اھ طا تروص علم فرع نوت ھی ویسی هد
 ( ےک تی وج ےس تورطکض وطن وه زب ںیم

 این امان ےک نا کک تن یو اھت ایک ب مع وک آه ہد ایع نہر دس تصح ہر ,
 (ل ی جار نم )اھ د اب ند دس ب نمناک ا - لر اف



 ۳م

 (باادسا) سقکح بصیر ےن یی اص ار ہنی نیر مع نب یتا نہر حس ۹
 (بشلا بزہ) اض کب ٹیم ار ےب دشت نب رس (٣

 (بیز لا بم ذیل تم نیلم نیر نشا رع( ٣ا
 (مارم ا جول رش ) ںیقمی کس شر بے یرحشا یرمبا )۲٢(

 لاو اکمل تین ارن یب تاغیلات ہو سس ون نو
 طناب - یک یم ایڈ نم افت تر کھ ات ایکس یم نون عر فنن کے
 یا لا رس امن ی لش یوو رک اک تجاضن ارت اھتن وم الم سوور

 ےن سوگ سس ارد تایطخے ی ورن نعت زلوم یر ت ے تحت ارس

 گا وت اک شاور رس وج اھم هپیکد داد اک وت خیس
 ضس ںیم و هما پاکت ار گی تاب الماس سٹیئاک ره از

 ۔ںیئگپ مند ںی تافیلاتیکد جل یکم ..ہدوع سل صا تا

 چله و ین شیره رجب ےک ہر اول وصف بابا یم یک او
 ار ترک | لور لقب ات یا کا ناو روا بس را تایطخ ےس

 تب لاتر وک ارگ 2 اس لگی یدصود فا سارو 71 فیر ع کا ککر کیک

 مان وج سطر بان لو ار سو روم ۳۴ کاما اسکو اھ مول های سس

 تافل که «تسیرلا ماما: ہطیبح ما ےک د فقا رک ےیل

 ال اک رص وکی ما سا اچ | یورو سس تن 1 س تاونمکسا ےک

 الی لاعر سرچ یرص ںی لوا نر کز ء۱ (یبیصص قر پیر
 نیل ہے گر کت رہ لب تفکر یورو مال نجوم
 لت ای یو داما کت رخ آس اب ےک یر جل کہ بیر سا یک ا
 عت آت یز ال)۔ںیھب



۳۸ 

 ناال نورف
 سو و عج بد اهر( ےاز ر تمر نورڈلاریخ وا (ےنایز نر دبنو

 “ںی ںی ار ماهر خراب رز لار ثر ولی نزلا تر دول اراخ چر تا اک
 (ےاو دعا ےک ساری لاو رب ےک ار یے کل ا ےس

 ۳ مرا یش اان ورق ےن کاص لس

 ےک | لکه با عو تل سرہ کی جن ےس غرکل وسر تجب ۔ لو نو

 ۳ ےل ہک ن یم ازم ۔ یکم اکے مااا ۔موو نو

 ۔ےبااہکن لا د یعپ- دہ ممل تلکس م نر

 ۶ت کلات ی و ہد ثریا خنس فالصخا نات ےک ا
 تم لت ےس pei لن سا ۔ یاسین رک بمان ضیا

 مان کی تضاد رک
 هی شریک لی الٹ ن رتن اگلب و بںوہ لیول ت یبفہرع <
 رہے التنور کیا یکے کک ےب تچ ن للل اعنا اوقا ےک ںوگر زب ہت ورق ںی
 ایگ ام ل ہم ترور بزکلا مشن دم چد شرا اوضح نختم از ےک

 ہک تر وه ے ںیم ےک واگن فنی نر یم بان ا ےن
 ہو و تاتو لک کم اکسل کو عرش یک مود نرتتلاجر کلوا نر

 کل اجر ےک لا نر

 7 کھال اھ ےک رم م نر

 ۔ کت ہک ل امر ےک م٣ن 7

 ملل ل امر ےکی ال تخا هب
 را ان ےس اوت تا ار کس شمال گا ےس کم القاف اکن وقل اخ لار لا



۳۹ 

 هم کتان نابتع اب بیترت س لامر نایب ںیہ ںیلاش کیاود
 تقوا

 کت اروم ۓل سا ےک سر سی اوعرہلص ان لنچ ےس ہر تور ازرغتزمح
 ےر اات ارب رضح ارور ۓں ورا ۱ هر ت لاسرر ارو رام ارور توو

 ماچ ا ند کیا ےن و وخ ند کیاہ کتل کش ن اب ع ال طا ریل احفاد ل اوت
 ۔ ےس درکن ابرام ےس نآ روا حسی ہد تی رک وا نب نایتع تح
 (ملا ات اج

 هکر مو ا وک اف وکر وصح ےس ناز ا دعب ےک ترمز زا الا
 حواشی رنو اے ِاوضرآےنرہں ہار ےس تسر ف لی ترر بج
 ( ا نار رک

 اض شر رطح ےک رک ساس وکں وانی ےل ےک سرک لحن ٹر م کیی اشیا

 (ل زنا بار ؤادربا ) - سوپ سا کر ص رز گدی بع نا
 تمص اصن روا کر ممکن کیم کیا ا دبع ن ام تضح

 (هط لا نصر یکم احرص ریت یما نہ سادیع
 کار بارو أر صر ےھت ےک کت الاوس ےس مرکل وس ہرہوا ت مح

 مما آکار اور ۔ وپ صلح کیر برف را ۔ ےھت

 سابع نیند بع - سیا کس ابع نر رج تزعح وچ تح نا
 ماد راا) گم ږد تيفي کب غز لوک نرگس سر جو یس ںی <نآ

 کس اپ ےک یخ برج رک ل مشیر شارع تح ے و ادںری ا
 (لبک نجار وانس رەب

 درت ولا تن ےرزگ لو برق ےکر اوررلاوإا تحت کان |نہإ تصح



 م۰
 (دؤواو ولا) ےوہرو رس ت ہیواد درل اولا تصح ق نص شرم ےل وزا جاز ایک

 سے مارا مال اج یکے نقع نا ہوازم مال نیعومو ند

 از ےک ل ویر که ام اگے یورو اک ردع قوش بهر
 (رج نو فال) ۔ےتت ےرکداب ےس قوش کت الام ےک پآک ول ی کرب ےک پروا یھب

 ûf تاراشاو تاک کل وس ایوب ناو ل ارقا ا د یوم تطافنس اص رد

 راوخہس ڈر رس ںیم تا ےر و ضحوا انا 71 كلی رب تلف لز اتضح

 ۔ ر تاد او ے تہب ےک ت ارو | (دواووبا )ایا

 گیگ ۲ ارع سان یک کم ےہ ں وصحن تلت ا ہرا | ترصح

 (گرادرنمس) ےب ےنرکا ورک مشی شدن یا ۔ ےک هرم ام تک

 (یرادر سل سی دا رکن مشی نکے بارف ےییردض ریس | تطص
 سر نو شمع مبل ریل بدنج نب همت
 E21 ےس لور ےن لولو د یت اح نربعع ترنم و اد الف نب باس ترصح
 مم ےل ےک کاو ا گرو یہ سساوکپ اس تطرب منو کیت
 ۔ یس رم تار اینو نادردا ایکس

 رس سرچ از لوط کر کن ای تیره وک ب ج تسنیم تمح

 بنر بارک ایفل ار ہک رل ت فار کت رم سا

 تط حکو س اکہ بس کیک یکے جنتی کیک دہ نیب اج ترطح۔ هول
 ۔ سرب ماش اپ ےک یا نیب

 فقر بور ور کر ریه هرکی کا ےھت یک وک رع باز



 ےک نکا ےس یک ماری سوم تو کارڈ ےھت ر کت ف اتر

 يک اگر زدم وب
 ٹرمنات کا 7 او سرب وفات طح اسے رک وف ترم

 ربا تزصت بج ید تو اش ےہ یم تضح ول هاو فو | تطحن ای
 (رؤاوولا) لوت تعهد و ےہ

 ۔یکن اب ثرع یل و اما ت ید ےہ بح ب ا اسے ری تر صح

 ات و ےرع ترحب ج کر تد ا ےس نیر ھت رمح لب تدارک ت 772

 نواولار یل وت

 اوج کب طن زار 1 نر ےک لم ےس ع تح رضا یمن ا ترطح رک

 “کلو ا رسد ولا اکہ دطب اوج ناخ ےک ی دم ےن اے ۶تزمح۔ ےک ٹول

 ارفع تح وا چ سچا وت ےس 2 تاعارینرکب لط نو ار نیت ک چ ا
 . روا یک لوت ے رت تن بت ۔ ید تو ام ش ےن یی ددخن یحس و ا نال اهم سا
 لک ےیل سا طا ار اھت اسم سا یک 090

 موس y4 اردد سا تر نو ت گران لو رک تیاور

 (دؤادوُ از وم ن بارع اک 2 یصا ےک

 نگر ضارکتا ےس اف نا و کا لدابعا سا یک كاع ترطح
 ھی ار هر لس رد -ین_ طن عملا نو نیب کما تایزاکر
 مصر واز کن لب

 ا أما اا ال ی شام رگ ادرک رم نرساررع تح

 بک ی فا ےکل وھی رک الو سنٹر نو ًاطخاو|یسل هنکلو بکس
 لن ایام ےہ ی تحض املا ورع نرم لار رع ترطح تر کا



 کن ام ترس اےس لوہا ۷ تدارد ثرحهو ےن کر بک اسکے نیر اع ترصح

 ۱ (کرا ید ای تار اروع ادن ی شام تحول

 وید نال وک موش رگ اجابت یت تنر طن تح
 تن کل وضرد ا باتل اد مب کر ےل ترنج تادا مرغ ے نک کن کلو
 لپ ۱ گرو ےس 1 یی ول ںی ناس ےہ رج کز نیک ےس تروعیلارآ

 (دادریار
 تحل ن ا ٹر کیا واک اپ ےک سا نس اربع طح کور وریا کا

 اوت وب ن اہ ترص ںیم ہ س اک هک یش رگ ےشوہ وت س بع نرس ارپع
 ننه زنم تیدع رب جک کت لاھ طی یر م اه س سنا تزعج ےک
 ےک ں ورم س کد ۳ کدو بکش گول ےس بح نیا ےھت ےل ھور شر

 تیارو و تیاددرابذعایرپ تنی ملنی ہم ) ںیہ سا گرو
 ۔ےاوہنای ا

 رادوبا) تیل سا سا پا ان ایہ ردم نوک جا کلم طح
 سا و گیگ ام ای کرا ادعا هرار ان ورم از رخ تمحلا اتا ےن سوادنرما

 یل ےھت تر ار وکں وول یہ لاحم

 گر هر ارب ےیل جس ضر اب کی رنصلایتما یو ع تضح
 کوبی ےنںیمامکے لوشا اید ام دو ایوب سنا وج ےک سرا تور ایر مک تر

 71 ره عت طح۔ اکی رصد راو وکی ورک تایر هلو کادر

 تاور سا ےہ غلام تونس مال س ےہ اع تصر لن اروا ورک اتتاپ ل ومر

 ۱ (یسايطدوادوب ارن اوس ن انی اور ترصحب لن یدصن



 طیایتعا ربی رم نایب
 مک اکا اکے رک و تاور 1 وه )یر رکا ۶ اف ناو کوچ

 ارور کرا لور ل اقروا کسر وہ لت ی اور ثرو۔ے اصل سا ےس

 دا کیل و ماس لیا ا ےک تیک فلا بکن ایہ رم باوصضج

 (کرادر نسو عام اتکی راک د ی
 ہے ےک تاور ابر نام یک یہکرکےس توخ سا باوصصا ضحب
 اقا سی تمرض یکروعسم ند اد عت غنوکت )رد کپ نہا ور
 لس ناز یکن ا نا چا ف ںوی ےن تو انشا ی رم

 ںی لیٹی تي زر ام ی ارن یری ی ای اد تے
 ا سار ویڈ تا پک يک ڈیٹ ا
 (ہمامنیاز کس سا شرا تس سا هدازرگ

 )و هر هی کن رب و ترش !لوسلاتبجررعس(نیاشاریجتزمح
 فون کت فار ت نر ۳ یر انکث رمتب ور ترفردنیدز تصح

 (یودذب عرش ) هشت و نکے ہک اک ےل ون و واز نیم بارک
 او رکن اس ثرص لاکر و رس ےن اہک تز صح ںیہ یم سا ںژؤ تک بط 7

 (دح نیا تاقبط) خرد ےہ ےنرکن اہ طافلا شرم و یر یارک اکو

 اوم شرم مو مین ام ٹرمک کت سا ورد ےن ںوگول ےرکت رح

 میا تاقبطز ار( تمرع ےس کر وزع ںیم وت او ین یکے ریش ںی ٹر ک
 رخ ںی یل اک اص

 ار بنا تردی وعز رم تور ارس لاخر ما انش پان کت ہن
 - ((یرادرنص) وب باکرا اکو



0۳ 
 یہ ںورکن ای تاور او کت سو نہ نائب یہ مح

 ( دس نا تاقبط) کوک باور
 کک نا یے ےلرا او ےچگول ]ورک باور ثرص سم ےھت ےراایا ایاز عت

 ۳7 اف ںیہن ےن وک ںودرکب اشنا اکہ! رم سا فرطیکپ آرکی کما تبشاپ
 نص کہ با حصے ٹر تب ور

 باوص اھت تما تیاربرو الو لاوقا تعاشارصقت اک, یھ ےس ےرکن ام ثر م

 روا ےھت طا ںیم سوپ یکل ا بلط اہم تحمو ت تاز کیک شیب جز
 داش یکجا اسٹک یا اھ نلادو ارز لوک ترصافم ناروا ٹیم نا

 موم گر حتی ہرن اش وا یک ای و“ اب ی سر ےک ترم تباور کاپ بل شنای

 وب تف الف تحب ج رو سا ےک او کسر سا تل او هاو گرو هو

 ارام وتو لام بحب ارز وکن ارگا کوک اے لا - -گوگه بو ارو او عے رکو باول

 یتا ا تلک
 ہیک وز ا ےل ےک ت ف الغ و کرا تشرب یسک یہ تافر توب ثسر گول اتضح

 کت نت مت
 ےن فالق روا 9 یر سن اے تفالف و ا:تفول رخ ثتصح

 و فا لبا رک وگول نرخ طح ۔ بدر مک ں ورخص اک ارنچوکب اعا
 یر ادرب تس یر وش ت قوب ےہ ں وزنا ےک یھب ت وع نما ربع تٰزحح من اھ
 اورا 2 تام ںوہلا ان طیلغو لر نرش امیکترطحخ لول دحل ےن

 دافمایا سسا - اگر ایت | زن ےس ہے ت رر صحت ےس ںیم تاج سید نم سس

 سا ےس اوس قلت ےک ت عاج سنائی سلا ہال س او تشا تمرض ہیک اکر نظر
 کی راس اروا یکم اکا رضوي ا ےس ٹسرم تیبا کا سا ایکش ال اخ
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 کا و ےک الس یم تول ا ضر بجراسیل نہ لقت محب بانو ت اے تاعناو

 ںیتومل ضم سا e £ ے نا ےن لفح توجهی نیم ار تح یک و ایع

 سا رخ ےک 76 ور ۔ںوہ 0ان شرم کیا کوک کپ ا ارگ تاور رسول اتو التب

 ) مس وب دل غاد ںیم تنا ےن اهو اسے کک یا اش یں دریا جک

 بال ل وصت فرش بک اکر وا یکتا ت اور ترم تو تاتو ےیل هر

 (دٴزارباز ںوہازکت اور مد ےک

 باحاتیاور
 ل اعم هلک ةب اعلا ج ازد ارا نلت ےک ی یے مارل مر و

 ی نین ایک وجو اب گارد ( نی ٹر م تیاور) یک ہقل بسی اح یب

 7 یکن ی ایضل سا اوس چت شرکت باور یوم اک یص

 7 شم ۶ یص
 کرل کک ت ف ٹو لرد پا ا ارو تا امو صام کر رج سریع ےروضصح

 تضح حو ضح و انخ ےک ےنرکل سرک شمال ںیہ تذسد نر ارت ہو ےک ےس 9م امر

 سرش سے کف سفید سا ته اد نیول لجن زام

 ۔اگں واچ جات واش ںیم سا مرد ںیہ باس امہ

 عت ایس ین رحبت اف )سری که نرل ت ساک ب یک ں ہر یبا (یریتو یا

 شوب جا اهکروسو م «نیرشمارس خدا اک وصح

 تسلورسور و لو ملحم ہ تیرا | شمس یکی سین لو اولا

 ےرونھچب جیل کت اذن کرو وضح کے لوقن ہیرو ٹیداا بت ان ےک ت نارد

 ۔ایکم نر رک التخا ساراس تره ریون | تمحرا سین

 دوپ یش یب یر ص ی و مگ فن اعت ےک ت ن الخ بجحںیمہدصاس یی
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 رن بک ےک هورآ توس سرون بجے اس ےک وات 75 اوہ دصمفر یسا

 , (اگرادرنسم)- ہوکہ روش تیل است تاون سم سارا یز
 نکات ق سنت یم تی یر وش ی ویہرک وہ ار یکرئ تن

 (درادوبا) یک ی اولو تر یکرسوشموکی وہ کیر ضر یے کل ورک کے ن اس

 راج یکایک وا ایز ارکان کن اور ما ےک کس اپ ےک ہوا ید کرا کیک
 راو او اکں والو جرکت ا او ےل سیر 71 ےن رر وا | او سم سنو ےس ےن

 ہد راس لوج ایسا نو هک تماس | وت ےک سرو نوافل ول السو

 داد ادرک فنا قی ےس ےک ار جادو هرم ارگ سد لاد
 لاو د یدوزم لیپ یر یوو زچ وک دحرلار کے یا تو بسی

 ینا موت نا امی کد اوم اک ع اس ین فسخ ہنری ک مایا ہکف اص
 ۳9 امور تم اےک تع مواد 2 گرد ۱ ےب یت اج انکم او تطاس یو

 ۔ےز لک سل کریک ت سیروس تی سد امر

 والواو ےل قر ی وک بجے اس ےک اض تو اکے بتا ف ا ۳

 را من انار قران ے کالا ماگ ترک سن جن اهر
 رنز لاوفا ول اوثا ےک یت مے ےاو بمب نیک نبت باور 023

 کیک ص وہ س دل اجر تام ظذ سل ئاد تایئاو ےک لوگر رکا - لس رگ

 فا تک ین کسر خر ہک سڑک ت
 اوم کت نطدس وز یل موی کدو خب حی توجہ جات ابیپنماتخا

 ايم اک رد یا یک یاب دن رد سطر کل يک اظ یف



 وال یکے او ےن ۳ اسروا او حشری
 و کد ںی نج مت قد کت اذ گپ کلر قاکز ارس نب یم

 u تروغرو رو س ںی -یترارت و رجال با أو ارت لن ای کرم تار اروا

 سب یی لذ ےن نون فن ہا ۔یتپرکت باور ےس پآ ےن بکر ےہ ناروا س لات

 “لم تاور رج ےس امیں ول تا ول نا! فم وادخل ےن ہعرول 1 جاے لقال وق سا

 7م عیار الع- وب هوا ار سے سادو یہ واریت کہ تر نی 3

 تیاور ٹر سون تم اےک یصا ےہ یا ایکو سار را نیم باحیتس اے

 وک۶ کی صا نوا رت تاس سب اط ار ےک

 هوو ےک وص ۱
 ۔ےسہیرو ورم تار تالتخا سا هو ںیہن ےک فو لقعو ہک اکشن

 ۔اھت د تر '؛اھتتحر فازتخا اکن ارگ بلو پت ا)ٗا ںسلیاسمزنکای کو

 ہک آل وسر ۔ یتا طر مان ت اروا ے ار تشکر کلم تروص یت التسشا

 ےس جو یا ےننیدضمار ر انس ےس ین ار ضیا یکار اکا ا یال یک

 لوماک ابا قرهرواشو ) براش ا یی یھب اکر یب 2ن روا یتیم اکی روش تعاوج

 تن اون ےس افلح ا ےس یر

 ہناھباوکت اور تک جاب اصرار رد سی خم ےنروضحوکت یاور

 (ی * رز ےک تل هورکوکت اور تز یک ایا جا ۔ ےھت ےک

 ے لون ایا لوا۔ ۳1 ر سیر تی ص رد وک ب هر ته وصح

 لتاعابمو تار او امر وضحك ےرضور ۔ےرٗلغ و بنر رو ےک ترم ضک نوک

 زا سیلک ملل اب عجل قد یکن رو - ےک هان یز یہا کا
 ممد اس وصی التخا کاک لاخاکہ ونصح ےس ا انار



(۸ 

 لپ من ابن ۔اھت تقو کا ط خرو ا کر ان تیامز ے کم الساحل ےکر ونصح
 ؛ تاقو پز ابر هر وز اک طاب بہ از ترط لو اچ نار بیر کلا

 رکےن ضعجا- ایل سارا سل اف نجم وہ ےڑوکت وہ نایقد پر مد
 یب تعاشا گم نان ید کا کیپ نکر کیے السا کراتا ےس ید
 ولا تطحےۓل سا۔ سام وہ ہن طط طرف نارقد ثم کاتە طخ یھب ۔ یو
 نایت ہریضو ام مات ن بی ےےرک کول کود دورا اور وکت اور ت کے

 تقو یاسای س ر جو ںی رم یں تق اون یک ولا کر و رم اتو

 : امور کی اسد ای ال ن ارام قا او یالتخر اسیا س ں وراد س ےس

 ام تام سو تاراع ای ی اکح زہ خج ۔ یت ق لن ےک ں وشر م سا یک کو کور
 لوبا ےس تب اکو | توحووت تباوررو | سس( ایک ثیراعا یا ایکس

 ٹرعوکلں اوون دو ےن ں وہا سہرع اس یو رقم سی تاور سسر (۱0۳  ووخ

 سن ول ال انعقو تار قہررق ج کیہ ن ا۔ ات یکن طاس ارز ےک `
 ارم کسروضح ع رور ۔ ںیہ نخاوم یکں ونرع بس ںیہ یم نآر ون آه اوس
 ےک روپ سیم م دم کل تن الخ سا هست طلا
 اسو تارام کر ونمج لش یک ے یفلخ ےس وو یا ۔ اک مروہ خار اطر لم ںی تالام

 درشت روصی (هرابور -اد بد اھم یک وفر یا : ےیل تو نس

 زی کیپ اوہ ییا یھ کک تالف کن کت صا
 لیکن و مس کہ آر لغ ایکن ہد ثمار ےس انت ۔ےرایکل دیو رضا ورک ےک

 یار شارلا ءافلغلا ةنس و ؾلسیرکلع - چر ارا اک وضح کرا پ تج
 (وہد رن راکر ر تنس یک لھ روا تنس یری

 ام کوایک لو ررنا رک سل انب تفالعدبع اکر وا تزوح



۳ 
 ارب ۳/1 انی ےس ل وتنطد تس درز یک مورد ن اریاوکنا

 مار ایش کدام کیہ تاز اینا ک مرقل ملت کس ترطحلک 7 تّمح

 یو ترطظیردا اکر ول یبا تعاشا دین ےک ےک بوت ٔلورربا۔اھت

 انطباق و ایہ ہدرگاکں وتو | نیجلادو الع ےک سا

 ۱ ءار ام ارور راک رو زور 7 او ررکا

 د ند کوک سوکھ ینا ےن وا ار ط راض کیا لس ےس مم اکر رم تح
 راتضاوک ما ن | ضرر 1 ۳ مزا و نوو ےل ساس ۳ بال ضکاکت اوز ص یوو

 ےک درر اھت س رار ےل ےک وذو گیم عروس ال ڈا ےن تمول و ےرک

 ای نر تاور گوار روم اعاوس ےک نیند درک تم ےک اکا یک اشن نا سا ۔ ےک

 کتک شرف سیروس نیر اد رع ترس فا ےک تیک یکن وناقد وکےرک
 ےک ےک حا زن کن ا ید کرک تر اف تیره میرکل وسد یر قف
 ےک مح نکیل ےک نیر کی روش لرو ا کتو سونش هوس دمت ےک گول توح

 ا اید ی وتفے ں وہا ہت کا ےل س شو مر وتو رکات ےک ند و ںیم رع

 رب کیک رت کن او ےس تزد کل ومر پب وا( کادر نص اور
 ناروا کز ٣ےک سن ا۔ تی ٹک ای وت  بحاص سن 7 ےہ ییہ کیک

 لیٹی والو زوم را او یس) سوم ار, تسر فسا تاس ےس ںیم سات

 بجا ھت ثعاب ہی ترصاکک ےک ور وک وحس نی ارپعتزح ٤کر ت ضحر ت (تیسر

 رم کنت ریما ۔ےر ای وت ں ویل نھ ود ون و هکر رکر رقم قف تم

 روات زعحو رادررلاولإ تزمحتہ الا گرو | و وس بشار پع ترض شہہع تم دا

 (یر لار را شف ا نمرصتحللاز ایک توب احصل قرا ل یکے یک یر اف
 فلات هو فرم تک لمم جرد |یطداض کیا م اھت کور یکرع تطحن



2۰ 

 ی برص یب ےہ یک ر یک بال لولو ار ےب فر ضیا کد ترم

 ن امہاک سا ۔یئہن ات فٹ ہو اما ی ایک ]مات کور کارد | یہ یر ت طح یو ار

 "اور ثمر حاج ایا منو ا تاور ت تک تاک باک صورت یک لع پاکی

 - ےک ورکو ر وحس نر شار رعد ور بوبا تحس سا ان فل

 نام اک ںودع کر رر ااش ةو رمو کت یاور توج کدو ی یص ورکا رور

 “ن یا تضح۔ هر وبا تطح : یم تذححب ن اہ ت طض ںیم سا ۔ ےک نوک یر وزمانرک
 چ ےک جراح را ےک ںو روش ,O تارصح یو رہ ےک یر افعرووب) تمح

 کر افزا ته بایصلرع نا ص گرا وس جس تک ویو تسد ےک و رکا

 تس لوح ورک رو موک ایکن | بمون وہ ماری ن ری کا ایر ےک

 ) یداک )و ےس ےس رل

 سر نرخ خو ناک ت عاشا یکر مج نرخ ںیم دہ موس یلف تح
 ۰ - ت ۰

 لمس هک دن نیستیم سوپ ربی ںیم سخی طاف ۔ ابی

 کت اعرتف رٹود نیت رطح ماهو طد طض نارق و ثم ارش یب هطخمو با

 “م اوت | تا تخ ۔ یوم تشکیکں وطن هوم ےک کام ےس تر روا لوس لیک

 یی ما ےس او ترک و یس ےس ںوکول ےک بم ارن تار کلاس تلخ

 ںیم ی اک حز فو اما ملح سا یا سل ٹین رمزور نینزوص

 رنج لیک نکل کلاس نجار وہ تلور ںیم ل یاس طناب
 فیلم طح ےل سا سل ر اتضا تقو نواص رو کش یاب جا دیر
 نناساوته ام امر 2ص مانا یا ایلاھٹآر کد وہ تر یت اور تمر اھفیلغو موم

 مان بارص ن عو تی وو ہل عا لغ س ہنامز پا ےنسا اگه شاج سر +
 نا تلی اسی اں مالم تیر کو کور ے لورم یھب ںیم تو ےب م یف



۵۱ 

 تانلتخا نت کک ال نار اروخ_ناموم گمان ارگ کس ا رکا و ار ت التخا
 E ےل ا ںوڑ یوم رم اموک جاهای یش یوکے ےسر

 روا هم ےل د وخر یہا ایک اما رس اک انت ےن امر ۶۱۔ هک تیر عی

 باک شا شا لور به رو ۔ ےک هرکس ںودرکاش تسا یاہو

 اکہ ضا هت قیا وپ یر هریو ثم ٹوک نک سکس ناسا ی وک
 (یدرن) سلص ںا ہی کاصت | سّترع رکی ےب لوف اک ابع نہ ارم ار یعترهح

 بد اش یورو اذا امار خا سی نو رس دي مانا
 ارج جانب تالت ںیم اس ےک ق ال طو حافلو تارو حرطیسا۔ ن ومروا ںیم بو

 ك امن تم وتر تو ماش لاکا وت و کر ثب علا ذا تطح» ا انآ ظن وو ےس

 / اےس ت قوسا ناک ےل اج بجاو وا كا کت ف تفابرد تناسو ارا

 (قفلا ا یی عود کیک با وک اش لا ۳ بو و اعر رر شاحر تو ےن

 سا | ماکت تر ص سرا رب

 هلو ےس نشو ےل ۔ سینا لرد اکث رو فل ۳ تمنریا ےکررکل و

 ےن سے یں یورو یفاب۔ انا برجا ۔اھت هدر نرم

 طفل تا! وار EO ار ناس لاسو ترور شلاع تزمح۔ اسا سر ۳ 7

 اض ناز کم عا تویہ نود قع لا یار ام کیان اگے یک
 قال یک سلب کر تار اشلاع تتضح( سر اکول کن اے اع تضح۔ یھب

 ۵ٹ رہ ںی او اى ہو E CE ئے تر

 ییا اھ کنار تاسیس تقف مس ۶
 ری ع سم سن ی توس دو ارت گود اتے نل ا ( ید هرز

 ص ورم سر عن ارش ایم وبا ۔ یوا یو شام ارد ربع



۳ 

 ار کا مکان یکن ا ںیںوراد نشو شام تحت ل اش
 رم تار و اس حنان ا ںی ن راس ارپغو مکا جک نا ؛فراھ نبض وع

 دسار بع اب ےن ارو | نا دمع نی ف نب قع شار بع ےن ےک یئاھب ےن اروا
 د مع سو ےک ںوک یک کے ناروا ومن ثنا اینک اروا مان ل 2 1

 کار سسو حی ام ما« ےک نو تیر اکے تضح_ ےس هزقنیدایعو بینا

 جابری را ( طاع ند اجرک روتر ت یر عمر ک چلا نب نام کس
 هدایعو ہرھبہ ار نیصچر نار عو لنکن شار پعو رای نم لقوا وو وکم اار

 (تشو خیل نق وولم ی کن اشیا نیو اج دم اتر ردردوپ اوتماصلانبا

 جات سو جزا لوط ایک !تافطورش |یلو هاشر افااا )ر نو ې ناسا ټ حرا

 رول رسا ھت سوپ کر ابلطرا تر اج صس سرر کو وعس نہا ںیہ رک
 وم ۶ یم سس قلع کیا ایک کص مٹی ایکن ای ےن الخ و وبا تح
 )عن مان ترک ب ح اص برسد وت کرکت اور بحاص کیا۔ ایک بق

 کان نوچ یز قلع کیا و کرمچ لوک رکے نا اکا ام نر فل تصح
 تضعحب او ملح ےس ےل ت نارد ۔ ےل یکے وہ ایلن اک اک ضس
 ( لصقنرجارنسم) - بب نام نیب لو

 ےک نون ےنآس دس بج هک نسر سرد ہو تر ںیم نس و راورو رلا تصح

 ( طاذحا رک ب ےٍانو ا ےک اشد ب کای اھت نو میپ ردق سا اکا عو اسم
 (رزقلا تاقبط) ۔ ےک ابلط ایز تسوسلوس ںیم سر١ گن

 نیو سو یر درکےس یی کدو ےما ہیر یاد ا ترضح
 ۱ (یرنرت)- ہری با :اہکےن دو سہ

 ( همای | نح )ام اوم س یوم یس تیر سرد قلعاکرش رن رام ترضح



۵۳ ۱ 
 ود ضریح کا مگر هلی نگار یع تر صحت بواوسریا طح

 لنکن رج اسو انس شرم چو وم ےڑرکس بک رگ بحرو |

 رب تح رر 1 مضر و نکس کل وسر

 (نیقلوم لار ےک روح س نیا تضحکس فوک؛ تبام نیز ترطتو مع ن )تے نر
 “او شرم ورا ےک ن اروا یتا ہہ وک هر یکوو دس نا ربع تن
 نیقرفمزلعاز رک گرا
 ید هرشار تا کص ج2 یر ساکت رم

 لوضح ےر نطق یار یں سجا ھی اسلا امرت اڑی تہباک ر تر تفالغ

 ہل سس کیک یوا سو تک نی مو اینا یم برب ےک ت ادو
 رها طاق انا باش دابو فراتر رک
 - گیم ناو طلع شاید لاسو ںی! تسلم ںیم ا نانیطا رگ کن وکس
 اکو وتم تک نود یر یص .سا-رزگ ل ار و گنج از لک لع تح
 تسدرز سیار رول سون ماتم رتف ام قفل مع ۔الم سمع قوم

 ایکو ما رب ےروضح) اس اکرم سرد یک ی تدسوکی لکه لم ش
 علا فا ی اف کا یکر روا رک ےس کر "سراب هرعاخ اب ےرمع ترضح

 کے هتک کت سل وبه سند تزعح در سس بانو ٹ رم -با تکاب
 - یک گم وخو کرک اک سس رصعل ترا یرک_(یرادز ورک لک

 ںی شوش اب سا اھت ای کب تر م تیر ص عو جی کلا ےک ترضح اد

 (ط نکا و

 کم اس! ضع> ےس س اع نیا ترے عفو م الغم ترصد
 حنا ےکت الع



afr 
  ۳مل ہیر اھتا کد ساب وک ےک ےک وہ ےک ی والت

 پل نیر لاس ےن اء نب عز )سینک نرم نا ےروع ت رطح مما

 و ایی ےک ناروا تیس آرد | تو هر تحسین ذر ارم نا
 (مولعلارابحا ترش در چک ںیہ سراب کل ومتدروا وناهص

 قاربط) ےک ےک مت ام طزرو ا طض سکت ضحے یر شا یوم ) هر (
 ر١ مل جی ہر ا ارکب تم جم یآے نت سابع نہاد اربع تصح (

 (ریزبنلا بہت ) سل ید نما مر
 ماما ےہع ومب لا ۔اھتایکب م وک زہ فلاح ی إ طح ہر
 یکی یے ن لب نہر جامد ںی کرت سم ےن کام بالا ےس تک یر

 یابد يرض جین یرابمداسر) ۔ےہایل ےس ( ۱
 ) )۹نم ےس ہت رشک سا ےک طوطتنوکں اسب سا ترنج هر کت رطح

 ارس, - نو تمام تیر ز _سی 2) ۳

 )  ۱۰و وی |نب او ےن ںیم کاکنام ےذ ای فرع باطن اون

 (ینت رعنا ) هی شع اس ےک نا گور وه تاک تیره
 فلان تینا کس ارور بام ای ساف پکے سامنا یار

 ) ۱۲۔یک ترم لعل اغلا بازه تبا نیز تح( ۱

 لار بهر خس ار تفالخ ثم نوت رک
 کک لک مے یت تے سس سا
 ےگ نیب مولر روا تعا کل مرعوب واحمرار نیر شم ار افت

 مح یم ترم کس ۔اھر اہم س تشعو تولہ تو اھ از اکدینکدی 7
 ےہ یت یک درک نیدروماوکن | ےس ومو روب ےک ا یک یب تواوس



۵۵ 

 رک ار لوح لوح ارس ےک ت مر امام اک رص تلف امحو تبل ابو سرو با

 ےس نے ےک وم اس الم یا یم نبی ۳۳ ےک ام ےس وکی ایس یک امام

 ۔ےتت ےنرکت فا دل اس یک یم

 انا ے ت اط ہا ۔ تو شوت ورم یکسابع نا ت صح عار

 ) ( للعلا کیت 27 ۔اھت ایاھتد دوکان ا حی لا ہوش

 اب )رک ہت رر وام و را موکت نیر هد ر
 (یئاد ادرنصد ںیم کک شر کتا نہر تزمح ےن ہن اوم ر

 وکٹ وا رازجارص ےن اک ا“ اھت که خرز جے یوا ی ودول إ مح( حر

 ( مارا جی ولب رشد اور وہم یم ا نعددرب وبا نعشوج يک تم ےہ دریا

 از یاری ریچ نہ مس( ہرے ن اورم نی دک ا دبع فیل« ہر
 - یو روم سا کا ۱یم )کند نیر طیف یکی ھر ںیہ یا
 ( لارتعالا نازبر

 تیل اوج ےک ف ہک - اکبر رم وک یے هر درا مبنی اح حد
 ( لم نر جان ںہ یل سجاور نیرو مک

 ںی شرم تر۷ س سا یھب قلت ےک لار تین ےر

 ۔یدہ دیره ےن ےب یک یئادت ملا پاک ما اس ا

 زر اتن ےس ہررسولا تطحوج سیر کا رکن اس ےیل کیسا بری ( ہر

 ( یشرز - داش ال کور یک اوم اللہ و اوہ تصحر تنا پیروا

 رزق تر دیس بع نبا ترضحریجن مریم۹۱
 ( بزم ملت اورم یکدم ادب عن کر باج تعالی (۱ ر

 (یزاور فک تی یک ۳ ره ےس اس کر نہا تط حی لاا عن ان 8



۵ 

 بین ںیہ او کرب ت طح یر کشی نیس ر
 - (یرادر یارک ںیم صدوخ رم نا تزطحوک نکا ر

 ( یراد) سکت اور نش اتضح ےن ناب ا (۱۳)
 ب سمت اور یکی ضا یو | ترم ماو ہدرواا (۵)

 (یرطر کوک کیلا مع قیام اعاکر هورع سر نمر۶ (۱«ر ۱

 (نونطنا تشکر سیاسی نو ںتاز ام ےک تطحن ووو( ۳4

 (یراد) ستقام ی لات اور کی اح شاخ دا, (۱۸ ١
 یر سی اب اوج کت باب یم ور

 بد ےر شم سطر ین( مولا زا عن رفیع (۳۰ر

 ارت قرص کج اش لوس ےل ےک ن روا ےک نص ےک ترول مع نیر

 | بات راک 9 سم 1 ںی کار ہ7 مو روا( ےک

 ایک عج ںیم کے ہیکل فا اور کے ناص تری ےن توام

 کک روک یا (یرایلا خبر اھت کوکں ورک وو سای عن رفیع

 تنیمارف تن اک ۃنسلا ناز مھ رہ اسم یر للا او شین ناریلحل الهام او نم امار
 هر 1 مس شیک ید لر کن وترع س لوری“ 0 اکے راک الع

 نا علا عنب معنا )رے تب اور یر ارانب ارحم ۔(ززملاربعنب رم"

 را ےل يع نر کے -اقهدزاطل رضا لکل ثنا فد اهانت
 - ںیہ ورک کا نیل نا نی ےک فو کف ےن اد ناک رکعت

 نورمن زارعی انار
 ےن صلح نم فیت بینا بہ رکعت ی تع یک اع تمدد

 ) زد اس کد یر ھا



2۵۰ 

 ( ینافزز) علوم بشر ےس جم

 ے بس یب نا ساکت فیل نت نجس رم زا اع نور ضیلق

 هیت یط تربت روا یراکب ترش رم ا) ۔ وہ برم باک کز ہی

 بر ےک سض کز ندی لو کس شک ترک ا تافیلا یک زا(. اک
 تارو تافیل ال کرد مال ول اوہ لف اف کے لو قد اکت اب ورد تراما

 ۱ ( افکار الا رپ دوره دا ںورٹھک
 پا اک سا ۔یھیوہل سض ےن( اسم ایگ ن با تزعضدرگا اشر یھت طن لع ٢ر

 ۔اھت سب ےک یل ماا بتاک اب نی زص
 یی فن یبا ممد

 یی ے یل نستا ( سر ۱

 یکے عابر نانیراطع ہر

 - یری قت ےن یرقلا بحکن ره
 (ینیکزولا نہار نع نیکان ار یز

 ما و کک ٠
 ےس مانیں ہلا ۔یک اب گاز نی اط گیفت یو نیرپعس ( ٢١

 - پرو
 ۔ کیتے بقع نم یم ٣٣٣

 ۔ کت بیت گز نیا مر
 -ایل دو( > ےہ نا یکی نصت یہ انکے ما (۳۹)

 - ایکن ضد شه سر شرم نرم ا

 ۔اہگدنضےنبوزء یبا نیدیحس ( ۳
 سیار بانو یک ی او امالا (۳۳)



۵۸ 

 ۔ایک تموم ےن یف لا نیا ( ۳ سر

 3 ےدوج وزن آن ییا سینا یکے یرو ن فا ۳۳ر

 7 ایم رن رہ نواح (۳ور

 ۲ ایلام مر روس ( ٣

 ۔ی ات یزافم ےن چرخ )۳ر

 مکه تنصل باک هور نب ماب ۸ (

 3 فیذصا نیستیم ور

 - تین بات رزم )۳

 سار تایطحی کے ی ورن ناجی لوم ایم اصل ۱۱ ے۷: نا

 ۔ اک چد اک یا کر ارت اه شا( هک
 شثیرع قوس کن بجا

 م قامو یڑکے یاسر روت ےترکت اور بجی اع یررض رییسولا مح
 یر لن یب ٹرک کر کن را ابو مکرر فسا سا وهم

 کس کا ایر و اا (ےرا صد ماش کک یر سا ےر ار ررلاولا تصح

 ۔ےٹ آں ناوت ےس تروزھروا ی ساک س اوررلاولا - نو ابال ےک ٹر کیا ب
 ۔یکن ام خیر فر ںیہن ا سا شرکت ریبن باسا

 (صا نیا وواو ولا -یغر)

 الغا رول وس روا چب نیت کا تزمج »سما نیدحس
 زارع ترضعف مشو دیو باب سے اہم تزطحب ایکل اوس نام ے د زاروا
 (وؤارونا) چ تیر ا اک ما یل ای ےس اعنا

 ىت عاج گنا لن حل وک سه ناو توسل فاد یر وب جرا ور لاول تح



۵۹ 
 ) طاهر ۔ یی برکت ابرو ںی صوج

 شوک ےک ورک ٹس ےک ہر ولا ترمى اوم کل فم سرفر ر کیا

 هژاربا اک نی تیس رسمی کا فرصے ی ا ۔ے)رمایتاکب جم

 کانوکل مو تشد 2 در س

 یکب لنا تلو»ول اب بس تک ےرام ےرام ںیم لوا رم اگر وب |چ«یکرابنامچ

 رت رکن ادرک هم التل ا ماس کیر دادا ھما اب ور

 ےک خوا ید ےن نوجا قم ران سیما کر نا اڑ انکی

 ند عات لار نا ام ے ولاو دجل ےن اروا نرم اہم ےک وب | جرطیا

 گند زن ےن یس الع کارت رس ےل اررع وال ال ست نت باک ل ام ترم ےک

 (قفلا اد ۔ایک رض
 ںی ٹر لوب ط ابتا ین یتا

 ناہلوصا صاغصاغ ےک تاردو تاور ے مالل مرون روا تسریک ناو

 گام ت الام ےک ید ار روا شبا ترصحٹوب: اک سا ۔ اھت یک اار یھ ےب تراز

 گوا کت ذ ارد سر نے نا ےل سا ۔ نس لورع ی مک ورک یھ نیک
 دیگ وک یکم وع ۳ عرش لس کم ںی لو حر سرود 7 7 یھب

 سہ وو بم | ےک تہارمو تاور ے نیب ام سیا

 تر یر تک سوکوا اتا کول ےک امر ط ہک ایا فن نرس ام ےک

 ملا نو لب ید انساوت اد
 رم دیک ریس دن اور یک مار ک س لوق یی اعلی

 (یرادرتم) خب ےس ناز کن ادوحرو | سا

 هرو ےس کے سا ند کیا 7 2 یت برم تاور ےۓل سا فی ے رہا |



® ۹ 

 ۔یت ینا [یک یب
 ےن ںیہ یکن ید کا ےہ نرو رک نر رز اا ےس مر کایکن امر یاب

 ۔یکن ایہ حرط یا نیا ۔ یورک ٹر و هد ےس سم ارو لاسور

 ننه کل سا ںوہ رکن تیدص سکوی گن کن دبع
 ےیل در یم سا انے ںول اکے رو > کک ےس لوق اکہ د ما | نزونتسم

 ۔ سالن
 ںیم ثن ص نا طا یتا کن لا
 صور انار ارگ تیم ی لاتی کب ج

 - رگ رو رهن ےل ویت یر او وت اسا

 Ap ا ےک یکن امر رم دیس تین, نابم ند کیا کربن ما
 1 مکن ام رص ین تس کک نکے تر ہوا ےھت فت او ے تبتلع

 (یوارا پرس ) ےہ تبع تیر اس کام اک ۽

 هو کرا انا رکل وس ینا فِیدعب ایک عل حرج
 وہ پ اکا کٹ و تر یر وضح حر ساروا ےس موہ زی ی وگو مس ماد سل

 ۔ ےک نکا ایتعا سیےےر نایب تی ین وات یا
 چم راح یر کیا نگو ۔کن یی ٹیم کا و ۱
 فو دوحس نہا نصت ںیہ تیار در ۔ ینو اح رع تاب اہے لن ماما ید
 ترم : ام سمیر رکی وسر یت( ادرس برن پری رد | ںوہ ام 1

 ۔ںوہاُہد نو کیل ا ای کام

 ۔ ےک ے وپ بیر س کد مست سس یو اکی رد کر صاع نب لث رح
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 گام ےن وپ کیش کد آر از تس یس یم وادب ہا دد کن ود نبا خس
 ار بستر کیک يا ید اک رد یک یلع نص

 اول او نک لا بستند سید ںی دادا بجے لپ ما
 ( ظافحلا رو ہو لس ا نیم اسوا ور اس

 IIS برق تف قمی سرد شرح ب نب نام سم
 دوخ ہنر ن وما ۔ طا ث ید طلو نابر یکم تم وپ عمار و اف - هکر
 ۲ ارت سیل ارام کرد سا نیک

 ام کسر قم لت نیت نشو عرش ٹر م سرد سدان ےیل فر الع جت
 BS ےک یت اود یارب سو اھت انڑم کک ارب سی زادناا ن زمام

 کر شی ال ترم سرد ےک عوام ابا کس نایب نور ۳نا نک
 (مققلا عیار هک ےک وہ

 دس او کج خر هو ترس ٹکا یم سرد ےک نر اب ماما
 (تالصلاناسقس - نکس سرد
 وے نالا ت اا تضاو ایف تل اس و

 گاز ب یص ق اس ےک ل اسو ا ثر م
 ی فالتحا ےک  اع ہظاموکن اتخا

 کو او ےہ وضح ناخ جات فالخاہو تالتخا اکن ا پ ارگ ایت
 رنج لیک کل ع دکل ا نج ےس ازتخا سا ہککویکے تر ت قیصر درو
 ۔ںیگگ اد ںتوص

 تک فا حنا وک اھ ضا سرج ےس نامتع ت رض
 “شا تزاْضس یىی الخلا ےک ناکا اھت ب بس اک او کد اس ال ا۔ےر

 ۔ےک ہوجو صاف رنج سا ہک اھت



٣ 
 نجس سا ےت ٹین ناپ کر با تا و تا ام ا و صو

 -ایلھرُا 2 7 رع

 کریو خو ضم ت اوہ لایک اعضا بر ۳۶

 عطا يزتسوک جہل یوم لرلو نیم ی

 اے باس روس ہو لوس <

 كسب انک راے سرود نشر س مس ےن تو ی ناتو دی

 ۔ایل مکے ہد امہ ھا سا

 تحابا ےن جم لو توابع ےب اوم |ضج ول 31 فا جلو ھر

 لافا اس بع نبا ترضح۔ سم ےن اش یس سم یب نس نا ترطتربصکل درس ناز

 ال تب درا راو

 هی سی یکی وے نیل ایل لود

 ےک عج ےک ت ےک جا ےک نان پر بس صا ضجل ناخ ےک ادا
 ےک ر زس کس -

 کس لایک نا تطح سورن ایشو ور تاوالتخ عجل( هر

 ۔ںہ یار ود نوا شا تص اکہ رت س بجر

 هوم ےس نیم کٹ ا اور رول ۱ ِتاوالحا ضبل ( ہ)

 هشوپ ےس نگر داووفک اما سوپ ےک تاور تام ا ضم مهر -

 °) تر به یک بدر انے اوہ الا یم تدریس

 ےل ےک اکے سم یل

 او اتش پر ياد هکر ا۱
  ۳وم تالتح | ےس صو یکے توپ م ولوم ہن لو ن نرو |



۷۳ 
 تا - اد صالغا یو لگا یک یت یماارم تفلاخر تو ارع هلستاوالتحا ما نا

 مل شک ور اسمی عمه اف ےک لوس ۔اوہ یہ یف ےب ٹا ت الا
 ۔ےہ تروصیب یکی کت ہال خا کسب ات ےک ا اپ تاب وا چ هتک کرج
 داتا ار اراک ات جا لر وا لک ےن ی ایک م راک ےس یاس ےن یھب تج
 .ارپ لاعفاو لاوقا ےک

 ا اروا ترس سو عضو
 اکنون مس یر re ہرش ار تف الف ادتہا کٹ رص عضو

 یم ی درع سا ۔۔یکر ںیم عج یاب سرم ین عجم یک ات التخ
 کل اعاو ری او سی مرمر فر ر۔ںیھ او کار اہہعتالخا یا اسمو ص 2

r۔ے نیلام کیلو نان ت رطح اب کسانی  

 ضغیں اروا ٹر سیو عنضو
 ,د تیلور گچ اوہ عرش ا کیم سیرت عو ے زار را ےل وا نر

 لکا اف. لب س ٹر صر وما ض حوا روس ریپ ناق لوصا صاف ےک تارو

 ےک ےک لہر تا ین ت ےک نارد ےک

 ناسا لکش ت سادہ سا اوا لک ی لت یک وسر رواں وعام ےل سا

 هرم لک ت اور تمزامروا ل وقمنا ارم و

 ۔ے وہ: نیت ےک لازا ٹک یر ییا عن کس
 اھ وت اک دلم مولع لاحت اول اوقا ےک کل وس وک ل لاو ےن ےارول سس یم لر

 ۔ ا الاو رس خد ما
 یر مرسی ےک ےت رپ مارس قیا قا نا رسا گو
 ٹوک کن نیم ۔ یر ر ںوم چرمی ن طالب تک ؟ی گز ما نیطلسک
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 نضج سا کد حلاو ےس ترصد ورم ےک نک ی تاکی اٹ 2 رولت

 دانا -ںیہنب نال رک رکج بت ہو ان اب ایپ لایخیب ںی لو ےک گو
 ایل گی بش ات اک چوم تن کک کاج اھت ف اکی ورد یر رک اکل ودع سی
 بغار اط ناوک ارواح ےک ول نجلس سا ۔ درج وم رر
 اہے ت زہ ےکرکف ھچک نو م ل صا عج. ےگ ےن نیک
 ۔ ےک رک اب

 تالا یخ ےس ےنا ےک وقف نا ےس سوم میر ری یک یم الا( (٣

 وح اھت رن نک فری غلو ںیم نآق کو ہاں یک فور حرم ےل هک مار
 دم فرص 7: ویو اے تک 9 ول 2 سا ۔اھت لک تب | کفن

 کر مس ای اض یت یک ریما ی رآرب بدطم ےکرک یز ارد تہ سجی یبا

 ۳ ۔ ےن بایماک رم یاو ےک ےک کئ
 “نس سد کرک ول اسوا ےل اد ہق فن السا ےس مال س نیفلخ ٣۳ر

 کو صور زور اوج. ا ےس س نت این صور نار۷ ض ج( مر

 دان ےس ںوعاضو ےس را ۔ ںیکع نو ںیم ےئل ےک مر تو بیتی
 نیووب باره مینو اذ نیلا ست يك مچ اکو ناصف
 ترض ترطگمز اوم ےس موم ارض ہزار ںیم ن کپ ںیہ ںیہ 1 تبع

 دراز حر غول اور کت وصل لبا ےن یر نیا ثم سس سلا یا
 انا ھار کر زر کرو کول کل فو سس شرح ےن ںی اکے ہر ر س ع نبا ور

 (یوارلا بسر برک
 پن ,ںیکع ضو شرع هل هه او تز ےس ںوقرف ل اب ےن جل ہا عج هر

 ۔ ےک ےک نطو مع تالق ےک جیراوخ ےک یب ادب ازدباغ رفع



 س۲۴

 رنو رم ےل ےک ی رتو بیت کن نون ےک ےل طاب عمر
 ) یو الا بر کرل کر وے

 ہتلاعاک دو
 تابرا ۸ ماط توام اره ار«تر ابعو طافلا نیم وک ص یتا عاضوو اب اب ار

 بزرگ تیم کل لی گن یک ر
 ۔ےاتک اس ۳م روسی ہو یک 2

 امر لر عین سی تن ار نس یر فیرحنم ای( و

 ا ۴ ۳ ےہ ام لوک اض نل لک کٹا اب (ھ)

 عمر سل وان
 اہے اب

 وہ تلاسرب شو جسروضح1ه س بج ے ےدتفو یا لمت

 ےھت ےنرکی کاخ ہت یب تک کے 71 یب نایب بیر حر اک ںی روح

 ای یر کہ ضد یتاکاک ر ع ںیہ رح ےروضح۔ ے ےرکی اس ابنت نا

 ا اک ا یی تم بت بک رج سم ے الا نیورع نیش اربع ترح
0 ,۶" 

 ام تموم جیش 0 اعم ن) اکلرد - اسرار گیر ی هر ثار تژالصریع

 ۔ قملگش بیت نیعماس۔ نک

 رم روس ےن این مارو ا نص فلا باتک ےن تبا نیر یز تزح ںی رہا رسا
 یم وم تب زوم کلان ازاں که رشمار تفالع یک و

 او ات لوک سن |شػومتافیل اترق ں جک کٹ تر توس ۔چاک آر وک ض ج ے

 ؛ سی عج دع کب اصا خویش نیل ذا ےن تک ین یل وصف
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 دوی مال ج سورو م اور اک نر ےیل انیس نما ماگ

 ین یکب متاس ےس لوصف بار بین بانک یا یتیم رک سام

 ےس تیم یخ گل وپ ید یو سی بانکی رکا ینصات
 لضأس یرات ترش رنج اطفاع ںیہ ریس ئاوا اقای اکے یک شید ع کو مت
 ماما ےس بس ںی ن |س تی کس ہ کر ےس ےک لادن مزیت کے اکا اہک

 لاو طط بب ےس تشوسا- یر لوصف اوب رتب |- نل نور بت

 ےس اے یاو الا عئاج باب کیرو | تیم شا ںی ر رق سج تق ےن اوہ
 اجاق یو اک رد - توکی واتنردا لاوتا ےک خوی ناروا باما
 دتیارد لوصا که کر قزل ول رو ےس جو کت کل بلیت

 بم ماکت | ب اکر ہک نکی تی سم ی ٹر عو نژوو تاور  ۳٣کو ی ا

 لیہ هر شار تنالف انک وپ ںیہن کاک ٹوھت تب اور نط یک بیام
 ےک ی وپ ترش هر نا ءایگان گڈ مز نوج ن جوا اهم حر یر ول پ لوصا

 مرسوم ح اے امانی سیما گن ںیم فضل دور ید تحہوولل وص |نا

 رد حک رح قلت سر ار و کس ساروا هرشمار تقال از روا کرا سد ےک

 گی سرو تر ق ساب ےیل یا ٹن سم بت سا یک ضد یر
 سا ۔ے کس لع تاک ار اون ےم يک ےس شو اکو ر غاز سوت
 ٹین رب ںیم نیک ازور تسد ت افر ت اررگو تافم یکن رت

 تنص نر اب کر کد ص یرسود کت داص۔ رج
 ایڈ ور اف ماد و ساپ ےک ب ین ورع دره
 ال ماموں ےک الف طص> الج اک اخر ات یاد وک ا ںیہن ان پنهان
 و د چو ادعا یکی رون ایفروا ما - پدرم طه
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 لاس وان ثیراما ثار تفالغ ءاررو دیک السی وذص

 ی ےک ن إو رشد ناجی جد رکات ک یخ تروشیر ےک ےرک
 سنن ان نقص با ےھت ترکیه

 نصر یے ی یی اقف نوا ےک سم ذا یجدد ےک آن جبار
 غلا تشکر ۔ےک ےک رو اھت تی زنش ےک اک را ہر

 شرت س فدعر یی ۔ےنگس شان ںیم نآوخ لو اوت 7 ]ستم ترور ی رک بجوار یم

 لنگ بحاص باو ۔ جم ماکت سابق و اما هایش سیم ون ودر ےنرک
 جهات سد ۔اھت رار کک یدع اوم ات اچ سرش سج
 علا نشراتو 2

 ۳ ح ایک یب ےک ٹر صو نا ہو کیت لوصاریاکن دا
 2 تین کوے لوا نرق ن یف نیہا ڑی ےک ی ےل سا - ےک ےیل اےک دارای

 ۔ ےک کن باتو اجاق اس ےک ورم ںی نا
 لمدد سوم تافل اوج ناخ ےک ٹر ص ںیم نزار ا

 کدوم ار+تز یدک کبیر ںیم درجے روع ر

 کی وم ش یب کیا تک 2 تام ي تا انن یر تصح سر ٹا تفالغدمعا ٢ز

 یاب برا فل پان رک

 ےک الاع ےک ماا در وضع و ام کت رس بع نرش اربع ضح ر

 ےک ارے وذو ایف رر افلغت اس ےکں وم اچ د طے رحل ےہ رار ٹنالف )

 ےکع طوطا لی ےک صا ترکیب ے یر سا یرمولا تطح (ه)

 مع ایئر ےگ نتضحوتل

 - یون ره پحکنب فا تزطح ہر



 ۸ہ

 ۔ےک ہم نر ماجد وم ےک س ا ۔ یک ںی رع یکہ اھو اتسا سا ے نیا ہد
 ےس ارو ربا افلعنی و اترو اهضقرو ا ارقا تاس ےک رر ےن نی اض جا ہر

 ۔ لک می و اہم ےک نیھس ان ہذناسا

 ۔ایک جر لومصشو باوہاوکب انکی کپ کت رجب سیما ()

 ایک اکی مام اےک ب اوب الا عام باب کیا امی رک کت ر کما«
 اص سرم س ل قنس اکل را اداس( ےس ںوردع فو ما ر7 ر

 ۔ ںیہ ٹیوب فلومو تنص وا مرہ سا - نی

 نیر ارو اب یاس ےک ورم - لب وچ تافبلا و تافینصت ےس تک نرق سا
 ی سم رج یتیم تره مقوا ے ےل ےک یکے زمن
 ۔ ایگ گن هراز زط کت انس سس سا

 یکن ور وکاطو بای ایر یخی اولا ےن ما
 ۔ے اب تبا ڈس الہ بس یی اک ب رن رفت امان اکی
 کم ملاک ا وم ق لخ ےک مک ب اوبا رکی زص ےب سر درس کنم

 ۔ ےہ ت0 ۔ایک ایم ےک کوک
 <1 تیینضل لاحرلاراسا کی ت رج ےن ناطقلادیعس نبی

 کیک ین ما هر انکے ( ملکی وتلا نقل نم ندا جر
 ۔یلاڈ انب کن خد یف و دیدہ

 جر کد یک تای ستم سیل ے کرابم نرس رع خس

 سا کام ان مرقد ںیہ بسن اکڑ چ ںیم موا ۲ےک ت یا سون یکن برف

 یتمآ لانه )مرمر ونا تز عسل شرم اک جرا و کں شا ےن ی
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 يا او مایمفلا ةرمر ةا بقلم ولاىت ها دٹوب اپ حد یدرا را

 اک کوہ يک ےس زو یوق یک نکنم تا فییحفع مد 1

 نیا بق وز باک نکس یا کن ر ( کش ےاو یل وک رع فوت
 - سر وتو ال نام بلک

 گر یک ٹری | یز رن کن ینصت اکے ان هوا

 ہل۔ا وا از ال کر طر ا ےل کیا امام اهل یاد اکس رد مدد عز

 گور ںو سم ادب ےس ترک ۔ نس بحاص ماما ان 2 ت

 لا ےک ف یب اض ۹9 رقما و فیاض ین فہ تباہ سس

 - یوم تناقل کنیت کا ےک نر ا

 بیش نر رر ترم
 درز تا منیر ےھت ت ترک ٹر مراد روا نک سیما

 ےن نھ اھ زط ںی ید خویش مک ۔ وم یکن بالا دن سل ون ج
 - راس

 ۔ںییکف یل فو مالا باتکےن فاش
 - یک لیا ےن شی یف ا) یفرز مکا | زر لول ما
 ادا ات تایل 20 فیلا ترک برع ےہ قو "و مات ائر ضولا

 یورپ سم تنگ

 نیک کت یز با کروا ںیم کس زم وک ہرا ےن نوح ےن
 عقرب

 ۱ - بروس( یناس اد نصیر نس لن رج ماا
 تارنما 7 تب مدن ےن م ا ی وتم ا) رسا یکن ھر اریعو)



٠ 

 رک ےہ مک طن وما ین شا بحاص ید ارزی یارک نب یل نب نیزے
 یکب نم نیس اوامسا بنے مع نس. اسکی -

  ۱ای مازدا اکے رکے ےک ں ورع یم فرصت کت رج ےن ا

 بود جلالی فن ترباس
  ۱ںی الصار تیر

  ۱ےن ٹرک مرنا ےک ے تل رم ساروا نفط نکس سریعس

 ۔ تس غار نشاط ون نفس سید ۔لف ینض یو کرن

 عج را نبا ماا لاما دم ین و ما ےس یت
 ایما اکے نک کک لورم :

 اھت باشن اکن ش سا -یگت یشن نف ساروا یک ایپ تیم تیرا ےس سما

 بان کیا یکن |( نوُمطل انٹر ے او ید اظ وت لع س تامر اب نشر

 ج ںیہ یوم یا مام بتلوج یک لاورامسللا بکس - 9
 نا ناار حی ته( ق تل ا) یوا بلای تضل رم نر صا کیا

 ےس لد نوح اھ رن ان پک روس
 ایک ب رم ہی و ادنم ےن مشت یتا یر کلا بح ری لا تاک یا

  ۳1اف نرانو جاب مرن ےن ماکس ق وح ا یری اور ع نیر ج

 رگ تمہ کیں وو یگدارذن کف اضنروا ترم ٹثرحلورارج سل نور

 ید نیکو ظن زکر ید نس سا وہ برم بانک و کر ہےں و یک حس لود

 رب کی کس ج عاطل پک یر مور عم تاک کچ ےس
 هوش ا ماکو بارص کم قشم یتیم.

  ۳۳یاں گول ت 2 بط سیم مکرم ےس نر ۱ بج هوار ود مان ن رس گم



 ۓا

 نزار هر فو رول او لیلفے یم ےہ تروص ی یاری ۔ یز تجاع

 روا تب یو یر قدس کی اک
 ۔ںیم دوس رٹ رمو لاعرڑرسو خا کے را و اے وح پکه ر خوردم

 ونک کشش رگ ترم ےن ںیم را یر
 دژ حب تب ےن یکے ایف رخ یک ر را راد ایبک
 ےک برق کن و یکم انسان شر جی ہرا نسبی

 ۳۸ تم هورو ا ںی نا درک ےک ناو از ن ار ٹرک ود

 میم ںیہ کارد یھب 1ابن نخاوم یکود ارا وکس ا یہود ا۔ کل

 اگ ںیضحینس سد هلاکت س بتکت یاو رج ضر پیش 2 ۱
 هرن ارف مهشید + تیلوزابر وز تواس نا هے

 ےک ن اوج ےہ ضر ھی باک ت ہو کول نا ںیہ ےوہن لوق ےک نام نبا حج
 5 سا ےک ت ل

 ید ار ےس اکے ام مول دب بس یبا اکے ی تن ول ہل ن ا چی

 - ال نام نا
 ہجر جج یر ان تخم ےن عکس یو العاب
 ترس

 ال سن یکب نرم او راس لا باهم ق ومل ا لو مار یر
 ۱ ِ ےس عاف نکے دات نیلم

 کم ام و روا لورشم ۷۱ ےس نار وت فینال وج کود سر

 - ال ورم ںیہ انی تہ رہ سس یی لو و



۲ 

 باس دمت
 زر ترا ما رگ تر ہدیز ںی الل نر
 هرس هاب عرش سن تخاریق هد تارا بیت تو تیز نا ورا
 بن تم نرٹہوکن فرو ار انکی ترس, ی نوک یوسی فیزصا جا تنصر رب
 ۔ شوپ تم شن گن حت نک نر ءایگایکن ورم ےس

 ۔یگرضر تیر( باک( م تن نمار یون عن قاری
 ۔یکب نر ین یکے( ماس قو مار نکا فورم یرادخب ن امعنب یل

 با ںی لم ےک تر یا یے ( ماس و اڑ یوغللا معا ن لا لب
 .یتینص)

 نیت تاک رگ یر قرطمام ےن ( مل ینا قند
 ا نک بد وکتایو مکر وبا تزعح کرہ سوار صو ےک فیل ازم
 -یگرن تدعو ےس فو ۔اھرصت

 ۔یکل ادا ترا بک یا نان وتلا ) یی اد نزار بع نب نر
 - نمک ر م لوص روپ برنو برم ن ی یکتا ا
 ۔ یم اج نا

 یکف نصار یم ا ورا حالصا ےن( ھر[ وتم ا) ی اطال ن را ناس لا
 یتیم ےن( منل قت از نیر ممکن
 7 1 کرٹس و ی رای, هه یو )فرش ار یعنی او بولا

 ای بک فرو یکی مرد اھ ایک اکے هیتر عج ید
 ےک شیخ میل لا 2 ت ںی سک تف اص ی تو | اک کش

 کت ۃاو لا بالا ےن ( مگ ف لا) ی زر یت ال ع نر مارک لے



 ےس
 لاج ار ایکو الالم ن( یف نابغصالا شارع نیدحا می

 ۔ ایک ییا یک نی اک
 رکن یک ایک رع تلوم ام مشی از قبیل نیا
 سگی نضن ںی ا تم واروا نیکی

 رنو ردا یک بزر ننس کے ( م س وتل از دلار نب یلع سور
 عیب ات کروز لاو لوما ب باک یا را سلف ناصر

 ا نر لقنپ 8 ناز بیل هر
 ول وبا باتا یی یی کود نشت ی

 یت ہو رغو نیما بازت ل گدومل ارى مما ى رز الادب« تعا تفاح

 -سفنساه

 گم کرکت اع وصوم گل توپ ٹر تسرض ( کلم یک وجنیارلع
 بدو رس ابا اکے یم یب سم سٹی کت ارضی ن کب ۔ کم

 ینا ی ییا 7 ۳۳3 | ال سا ۔ ےک ا رونعود یب وکں ویشرص نشیزعب

 AT یکتا کاپ سی
 ما "نالہ تس ےح ایشو اطؤم تہی ےن م لیفان الت

 اذاضا,بادرکضاضا یو اریانا رک چر وش ل وص و ايم کیا 1
 ی یاس اکیا هد

 گیت یا و غ7 ال کن یمن 1 لترصب ےن( ما زۆ سلا شا نار لع

 اید برب اولا ریکاس

 ۔یگ عا باشنا بانل( 239 وتلا )د ونور تن ر لار ی فام
 تاصلا راے مک مک ضو وملاز بطلا نر اریع یر اننا لوک



<f 
 -گتینش

 فصلت اقوا( الس ؤو تم از یدفمنیلار اقوام ¢ < 7

 ۔ ې قافنااک انور ؤاوولاو زرو نیک نج حول وترم نآل وا کیک

 سير یم پات وا ابا مکا ق وتل ار یا
 "کز نیلا لا. شل نر. بیطخ بکارت باکب جک

 انها کر نوک -

 فیت رہے ے( خلوت ار راز ہلا بوقج روی طی ا نر لارج
 -یمج ل ورلع نیا ٹ واح الا بالا -ایرکع کوک واما

 راظن ے یکن ا یر س گںابلا ےن( داس ق وتم نقی
 دلا وقلاروا یراسلا یب یر نیا نا راسا,چ فیش

 ہاکی نا - م نکن آه کاربر شیداه یر رتسروا یراک ی

 ده رم ل وص ۱ ۔ ےس ص خطر ثیواها ار ب ضن باتت کی الع
 ییا ؛ ج ت یلاتں یفاتی اپ بط ضل نا بل. تیارو دی کل
 ںیگداب سند ہراز ترک کیا کرنا نواهای ےس

 “نا نیکی نیم اپ ے( م الس ق ومار لا لالی
 مین اح ۔اھت یکم وارا اکے رکی کہ کت کیاوکک یداعا ملا - لر تیر نم (ہ۹)

 ست صت اکے نے کر ایط ٹو اھا وما ڑڑ کا عم اعماق ادرک تک تم سر اورو
 سمت اما : یر تدہک ےن ترس-توپ ںیم ید یم اما ام ےک ت ایون رے ا وس

 لو ارم کر ارگ برد تامونصوم ین اےک ور ناجا
 نلعب ار ختان علو نیو نیش

 جو ریو ہدرکع کیک بم ےن یش یف یر نی قنوت



۵ 

 شا انہ آر اکر کت کی نس ا حر ا ہاھکر یار ینا ت وحر اتع
 عا هيل یتنہقتحلاو نیلا حلا ع تنم مار یکن سکا
 (جسناصالک ی رسوا اوما

 تل, یل لام ترآ ا فیل او تینصن_ ملل ق وتلا یرات عال

 ۔ے رک ےس یی ادارت یک
 راں ارب ےسر یضرحا تارن اک ن نسوا ناک کک ید یو اگ

 توم یکن فصل پورت اص ا نکن یفنص رود سا۔ےہایکایک
 - قصر نفخ کس رشک تاحوب ہل رییس

 ۔ےہ 3 سو نط اک امام اکا ےس ںولرصرخا

 تو قو اکا
 لر پد رر 3 9( يوس ا ہدای سٹ رم شی زار مامو م

 مس یک ب ند تاد نت ںی تس ار ےس اپ ےک س ایا ا نا دا خاک
 pS برص صح ےس ی راما ار یب فسا اھکٹ ای اھم اب ا ترک

 ۔ےایگاھلآل عن ی تالام ےن ادا ید یکی از
 لری انس یل اس درر یل ےک شرر م لوصح ےن یل فا ا

 لزشیدع لود ادایتعا کا
 رثوفلا) ںیدرکک رت رار سو یک یک بہ ےک ں یار تے ی راکم ا

 ۱ نت لک ئرادلا
 مگس نشر رسی سقوا سمر مو کال سو کل فن ارعا ماا

 وال نیت ےہ اا ےس بک تر ءاروب مان ٤ے ںیہ ال چے رانا

 - ںی نم ںیہ یا ا ےکرکب اح



 ے٦

 9 مس روا تہ ر
 ےک ما شیو نرخ و و ناتو سیا اج
 لک ما ناسا تن ںڑو ہنی ات دن یاس
 ہا ایکس مدن نازان باک ا ےرجایرلاو نومصعلصف/ن امن سا ضارب

 یدال مر لایه تفج تار ازم ےک یص کے ہر سم اخه تار ام ض جل

 اا سس ارد و الع وک 1 تاتو مے 1 ین سور نم (ل ےہ سود یوکسن

 رح ےب طو کپ یصا ویو بیپصب ماش فلرط تر تالار رز
 - لو نادر ماسک تونم مار کنار
 ۃماسأو هل لح هيلا سر | میم لع هل مموتل | نا عز ینہ كن مس
 ما هو فر ےل وس روتکایکن اب, ےیدنہ فساد ا یو صو
 (ہاساز الو نالس اھت سپس و طخوک

 ید اےک ت روصو لک وام سا سال ویب ےن دوحس نیا ترضح
 کن آے ےک الموت را بجانا قر تام ترطح( یزرت) ید
 یر ماا وغلا بوا) هناا یف بي

 ( ین طز ۔اھت اینست افت لج کم ےن یھ ز مح
 7 کرد د لو ابی روت سکس ماش خ مو اجزیما

 کا مل دا دز ك لار لیعاسا) تکه ریا ےک یک لوک
 برقی | شوم یل اعم کن ال عایس - اب تان سم ںیہ یل ابرو

 تماما ساون ےس اکو سر یک کم یکن تو الو یکن ا درک کں وہ یب انک

 ویو ارت لوس رس ترش سر عر تلور یکن ا وسر لے ن کر 3 ہر ل ید

 ےگ اب ی لالو ی لایت ئ9 اوا سم یں ےس و ںی و یب ان ںیہن



 ۳م

 ےب ناروے ہو لل ارجو جلوتر وه (ناملسبج جات دنہ
 بی کت الام رود ناب سا ےل سا ۔ال سنو ص اذ اکت او فیزصت

 2۳ سم ل صف

 نرد مالا اعم ریل کفولو اک اسی سما بیسن اہ سا ںیم

 چ ےلوا ےس ترم کن اسود نس سرایت

 2 وف ےل )ایر کہی کس ثرع نینعیوا نما

 نوا فهم اب کس کرم ۔ ےس ایک ت برا هما ےک ےک ت رع اتو دم یھب
 ۔لاعا تکبح اس ینا یل مراتب کیا فرح

 کن اج سم ںولانناخ سود رسد ثدحم عام الو سرمایش شام

 ریو اشور م ےک ن تور رہ اوہ سم ٹرک ج جاو تحاصر هر

 ترطتر بس نا پہ کر اب فبدع لس السد 2ں مالم اق سراب سا - ےک ٹری

 - تساوما ات اس اکی درک ی رج یخ ارعا ت

 نی جن چس ہت زف اک ادد مابا ںیہ نینصو ن رہو و نک ےک دص
 م ساو ماش بسن کن |. ورک کلام اناروا طولا اما - ےن ےس سم

 تهلص اوره مگ ںیمورکرپ ےک ناں ط انک ۳3 15 وم مورد! مر کرا ام کیک

 ۔ ے ےںس ںیریتےکج 2 ۔ںئسلا یس

 تی ے مے ان اتسم نژاد راش اش ےک یر یل نرس یا عت یوم نیلم رسا

 ۔(برہلا بہ )- اک : کوہ د لز یر فل انا ےل سا ےب

 منا اھت )کنان رس س ماھ ع یہ یلاتو ب ثرص تن روم

 . ار ماس ےک کرحرنس تنصو قف ٹرک وہ ن اربع ن حک شه
 -ی پڑ ےک ٹک ور ,زیلع زا یے زا ےن ا ۔ئ اب تاتو



 قرف ےل ا ےک نارا ےس ن سررت( مر یر نصار ٹکر ر

 نارا ہک یہ نا سام( ٹر ا ناکرا نم نیک وک ارم شمش
 یټ ےس زا ی کروم ر نیرھھپز ناو

 ےک نیدزخو سر ۔ے را ےن اینس نب نیر ننن اربع نب خدا
 ۔ تسر ناو

 اذان لو کرو مان حسان د نس رجا ٠ تو نہا ید ضس رتا
 ناسور نس س مات کش یر مکی اودا تاتو لاع بوک قلا ترب۔یاپ تان

 کک ناتسو دنہ ےن اتا ہد صا باتعصا مهرتک او ) لوک
 کر ما( هلی ضرر بہر ےک ساطظ دو ادوار بر یئاط

 اون سس( لم ہروصت سسردایکن ا ےسایکر و سس
 ۳ الوو رخ ےن سوکر لارا هک ولر ود کرم ن اھ

 ۔ ورک اش ےک ف وص وی ارا مٹا فرخ درا ٹن نب سام لاو |یضاو کک

 مد ےک یھب ٹرک ی اپ تورلا ھر ساحل سود
 ۔اھت ار فکر یعنی ا )یف هم رسوب یا
 هرس مالش امن تصور تر لج اں دمع یولیورعس اطلس

 ہقالع نا ینصو حک او یوم تومن نت فیر ماما لا تان
 نیم اقامت اتری مک ےک سرش ےک ا ادا

 یانی ترب کی انس ےک درک مکان د نیدلا کرنا ےک هاش ےک

 ثم بین یک انکا سس RYU | سرو هارو قرامشم ںیہ

 وب عرش ےس نم یت یو ےنوہ عش ازای برپا ات
 ۔ ییز اٹ سی رص سو سار ناسور ن کنی ےک ی ولر ترک اربع تم



۰۹ 
 تالار وا ۔ ےھت ےک یھ کن یر ن ایرو ےک نازفها تروا در فیل تون

 io “ا ۰ ۰ ۳
 ےک ینا الوم ےک درا ت کس نا یک دلا نالی دوم - ای تان سرت ۔ ےک رکے

 ۔ ضیا نیا مان طاها ےھت ےشواپ نیلا ل کالو مدا ت
 ( بالا قر اشم وس ا اک ب انکی کر کسی وتلا یسوم نب نہ ارع لنڈ ین

 رشاد یب ول ارومس و ها سن |- بس وب ٹرح ےس تہب! ںیہ مز لحد
 یر ڈج هر گا ۰

 ےک سر ارا نیر جا نکا ہا ےن | تک درکاش ےس ی مزہ نشا عند -
 ج تاور

 ۔ ےک ےترکت یار ےک نور نہ یری یوم نبض ار

 رت نی فلغ یول نامطضوبا وحر ن ب بیشک اعلاولا
 میل رش ی راو الا نر اش ۔ےھت او ےیر ےک مو و یک بلا یک الوم

 "لی تانو ںیم ع کلک
 ورح سس ےداڑجام ےک اروا م للص ی ونلا یناد یل دیتس آ

 ی تانو رنک مه شم ےک
 ۔یداض فاش - ےک فین اتا اکی رو وج اکر کن لا ماظن یا قا ا تا ت در حر و نیز لکر کر ٠ فی ےہ

 - اہ تافو ںیم مد. اتتا زین قرش ناطد لبا رک ےہ فی اک نا
 ملل یی اب يشرع نال کیا وک ایکس تر وس تی کین یدلا نال 5 « 0 ےس -۔ ۰

 7 و ای تاقد ج

 نود سم لی رپ د اش ید ای حا نیرل اروا امالوم انت ںیہ رپ ےتیپوسسوس
 ر رس ۹ 1 7رہ س

 افتاد س مات ےےےا تار کیو نان ام وکٹ یر نیلا جو ایل وم

 ی تاو س ماس لت گی طح نر نرل لا لوم

 ںی ہرا ےل سر ہک ےک ی رو رزین اطلس یزاربش یو فسنیردا حریم



۸۰ 

 نیل) کان وع ےتدرکاش ےس نا یول اد روا نیر لا لاا الوم ۔ ےک ےتسد سرو

 لرو رب دان یر ۔ےت ی وبورماد اتص اٹےن اروا لالعرتس وا اش ےک

 ا یاهرم مام یکی راہ | سیٹ شاکر غ اتے یر وزوج نیل ودالاربعدیس

 ۔ی ی یانو ںیم مشک لاملازنکب حام قلم
 تان میشل لس اض الا ارم تنقال ن ا کرج لار
 ل بنام مدل امر ےل نامسوہ دہ یراصاااب رر ماسالا خنک عش ات یک صل ےہ

 ا دا غم مل تم ےن ترک دا خش یعنی نیلا باش یس
 ۔ ےآ تاریک یم ر الری مون ٹر مسخ

 روش نوش یا هرمز م ی وتلا یون جوار سی ات

 فای تاو ںیہ تلس یرل نرم یقه ول ارس نیت
 مگر ا و | سن نرلا نی ام الو ص نی یک و ید ٹرین کار رع ہم

 و سن اتصو نم کت ےس سنا ۔ایکل الخ یت از اریع خش وب ار
 مکہ را جم کام مانا اطرہ ےن حس اھت اورا کوکو ا راول الا قر ایٹ رم

 لب ثادو ںی ما 2ت ۔ ےوسرارو یک مات ختم ایل اشوک

 روا یل اجرا ار امسا ضم رھا میکس ٹر م تند ۔ اره رور اوو بش
 روک اہ ںیہ ماں ٹن ضو ین |تامونصوم ا نو اق« تاعونعوم کر”

 ۱ لا ا تاو لء

 طلب طن ولم بروس شرب نامس هر  یریشکرف انج
 ۔0ا تاتو م اد لت لک ے تر سدر رک ۔ کلام

 ۔ےڑوہر مشن نشا رنو سرت ترچو بیپ ک ارس

 ۔س تاصسا )ری ے ےب اٹ سی کن طاح یب مشک رم ب وقح یت



 ہا

 ريشه شد ےک درک ت سنا نا تلا دج ترفص- لپ تا مدت
 رک ےال یب یب ن ات ورب ےس بوت لاک رم لا یک کد یه وا

 ےن بب ۔فہھتیللنوو ین
 د اتش س بحاص دوم - یرو وج کلم ۴ است وری |لصفا یت الب

 ۱ ای تاتو ںیم مال

 اکہ ا اکی ان بجے هاضو اب یر کت ورحل | ضرر جت موم

 ۰ ۔ےگررصےس تسلا ےل عی ات
 گل سیو ( م۸ ) ےک هاسواب نج اسے ن اسیر ول یک ارعى

 ف اب تاو سان

 ۔ی ا تافو س ملال ی 0 نی یب طا اردص یا ۱

 کت مج دان ےک رص برقجل سیر نالا ہیر ما خش تم
 - ال تابزمکروا ج نجر اد

 ۔ںیہ ےس ںیم نییغنص کر اد یو ام یر نیل |ل الجالوم
 یاب تاتو سا سم ےک دان هاشم ہل ایا نوجا

 مالش تم ا ید اب آن اب شا یل ارخ - م الس ؤو تلا یا شا ناظم
 ملللڈق ولا یر ابا پکی نه ۔ مال رتلا یوق تراس

 . ناناغاکی ولو ث اح ناری نی
 لئے یقلونا قیر عوعص دم اوج روار لاو ےن |- کار بع خب کارو نی

 نان بت سد دیش یک وم ۔یہکیر اقلیت ترش یر انت کما یک
 نی یر ےک ناچ ہاش - یی ام گی گاج تشک سم ےہ ںیم
 - اب تافد سا کا ےھت



ANY 

 ۔یگح شی نصر یک لیکر انے نارد ےہ نیلا نظام

 باتری یک عرش کس امی کر اک۔نرل ازگظفام نم الس الا

 اب تاعو ںیم مل! تک اربع او نگی افا

 یک یش کا طو ۔ یر ارضا تر بریم ار-مللسا نیت رب مالک

 ی اب تار سال لس سگ اکو اروا ایش یر او اکی رر نو کد یک

 _.. حطت٣زدصاحیکا ناناف

 ات یو بب مارے کیش مر ترام بح اصدر تەن دیر یس

 راج تاسر برم کانون ےک نا ۔بحاص درک قولا ڈرو مرصد او
 ۔ یاب تافو ں م نکس ےگ الخ

 یو شرم وه ات ۔ یا تاتو س مال م وصح چار خن ل ضنا

  ۱۔ یو ۷ تن ۲

 ی تان لہ شش ےک د اتنے کہ اش دار اع ۔موصتن او نم نیر فیس نم
 یگ بلا ضعیف رکی راب نیلا فی نئ مات -

 ۔ گر ا ات ےک رس الو هت ن نبل ا عٹلواشء ید رک یر جس | هاس

 اش ے | عمثدو تن ۱ صرضت اشید ری ئی ۶ر رحم ۱نفل هاش

 اکی: بحاص ننه هر از کس ںیہ شیسدح سمی مال سکے ئاین با ۔ ےک
 روا ےک ےس تنا ںیبروان ات ور بدر ےک بحاص هاچ یراهللس

 ناب ئو لوم تل نل یولوم ف اھت نیم ےس نارو مور نیلا یکی واور ارم ےک

 صرع الم یون امکان الو مد الم ےک نا ۔ےھت درک شمس اھت ات نیللزیضات

 ول رز ضعف زوم. یریدر لعر قفل ارذ لو یک ارش رمس یون



 ہ۳

 ۔ ےب ورا ےک بحاصد تیک

 ناذافاکسالو هاش تفح
 ناف رس لو هاش ےت درگاش ےک آر یس م تل ارپع٥ اشرل او ش الو هاش

 صلی تہ یک بحاص هاش ال ئ لمس م صحن مارجن نہ ل نن اع خار و

 زود هاش ےک تر و ےک ب حار ماش بسیار قکر وان اب لاش کھ ڈیز ج
 هاش تمار | هو الف ےکں ور من ۱ یت ىم اًم۔رراعت اریعو 7 نیل عین" ۶

 تایر بس زمینه ۔یدابآدا) ناف نید لا رخ نیا عیش ام الوم- ےس
 دام ارج یر طراوت هوا نبی ےس فیضان یک ام یضاز یب
 ۹ ام ناور ازم تز محراب حام ینا ےہ عهد اس موم
 - ل اپ تاو برم الت ا ہا ۔ تیره کت فو یقه روا کر مارل

 ان وتر مس واز ۔ںہ فاضت ی تہہ یکن ا (م السی وتم ا) ارش
 تارا شو نک اداشے اولور ےک ن رو | یا عات الوم ااو نا 1 اکو جس

 کر جانی نالو یو راک امن حازم ناو لار ا تم الس نو ہو الع ےک ن ا
 ناس لا علت نالومس یو لمر ار نیلا بطر ت سب یداآ طر تور الو
 مدا رغم ورو یر مو ن یجاافنالومد یررہ ہی رلا نیا اق

 نوط واش ےل اص ےن ایک اک نارق ( مط ۉ رمل ا) نیلا عننا
 کدنیرل اشیای یدعمجئ رگ ولا اشوا۔ ےھت نی روا ورکا اشرمات ےن ۱

 ۔ ےک ورا کا یھب
 ۔یکف ینا نآلا نره _ ایمان ات اسم ی وتم ااو غار

 ` قوا ن كی چل ئو وہ ۔ نیرلار دم قفہ رس لج اش

 ےک ورا تمیوا ےھت ہرا ےک اد یش لام( ہاش کن ا لا هاش



Af 
 نا 7 ہاشن یشئادرعو اش نرلا عشلهاش نبش ١صوضح اش

 ۔ ےک ود درک تہ

 ناقرلمنار'- یوم ناض نیلا بطق ازد الط ی تم ا) نئ( واش
 کرابار) دام یونگ الوم حا تب ان ین اب نرل ار رع یراک۔ یراباد ارگ

 ے تملروار وا یولول 1و ا ال ۔یول اھت مم نشا اوم ۔ کرو ارس یل یا اوم

 مک ورک اتم

 تاعا نام یکن ا۔ روس نیک تیا اص هاس یکی ول بم هاب یولوم

 سرد ےن ومن کیا ے اے ا اوست ان نی ج از وم ںیہ یر نہر وشرط

 ےہایاراح اٹ نام کین اپ ٹرک نا بیر -
 جر رات ٹک 7 اش بجے ' (تترسأ س تف کے بحاص ها شنی اب ارم)

 رامون ین و شیب طا رم یل ادننہا یک ورک بت رو ا ۔ےھت
 ایه او

 ارت لو فو ن یا تقی نضن نا هتک ٰذ زنم ریہ حم ا
 ۔تررگاش شےانا رام ےس تبیرو ا روا کرت ای االو ۳۔یہ

 اسو ر سنو ۔ تای ارگ اتے تا لمح ش عا ر ںوطر تخیل کف ۰

 کرام تا 7 ھرٹہ لول ارب ۔رومال ید صرب یب ےس ٹری ورم
 بیت بقرہ وتم ےس ست ساس ناگ ۔ںی ں رضوی رگ
 نئ وم ا گن یا سی اب یر مت نیل |نتصاو وخ- سم ےہ رج کر

 کود عر نانلار فل نت الو نیلا مان ناطلص یونانی هاش - یک

 عدنا قا ماخ۔ یر بنات ل الم خس ز اردوی او یر مای واع ھی
 «یوگنسگسورقل اربع جسم میلا اظلاو ا هاش ان لا درک تھح



۸۵ 

 اش یک نی از ھف ن الوم قانا اش-ن اناج نار نم ازم یدابآن ابتدا اش
 ایک تابوت کے کا ایلن ےک ثرص ب حا ص تار مح یب سیم نیرو نعیم الف

 ت ےئارذ سیکل الع ےہ جام او ےہ ای کارد اب کن ضا باو ته
 ۔ںیدارگ شو کیک لمع ق ینو کن اراض انار ۔ چ دیجاکت رمو نباح

 الو نیما ماظن اطلس هتک ےک شیک انرکٹت یسوکر چی نیم رق نا

 لون لی ایتفایرد ے تزمح-۔ اھ نو تب ام ےن ض یک ی تملک

 کلاس نو الو و کل عاوف ےن تل ںیہ اہک ی ا چییلرک
 کرس مسا سرود اج ام نال اار یک یر لماعرلع ایک سوا امدح

 تم اورو( ںی و بایماکے س ں درو | یگ ںی دام قو اص بل اطدو رو

 ۔ وم لازم یر رن با ن ابار ےن تزهحک
 تیرینررملید اب د کی لا نیو کبد قبطان و صو الق

 ۔ےک لوسر تنس ئاعروار اع بس نقش رو بسط

 لاو ےن بدیم موت ھت ال سی توا بج تاک ن ر لال الہ یا۶
 ران کل دیر دن چی یا چکی زت تاپ رپ تص یر
 اورد یت ت داص ایکس یم سا کت ف ابرد دوره کثیف ی ایر اعر کر ا یلاود
 رس اے ےک ہدوس 7 نیز رخ پ اول ے یک اباود بو مگ وسررونعح

 لاھ ںیہن انرککر
 اشرف یزا ا کروا ناطدس یز ومن اط ہر ن طال

 لڑ صا بحاص لزارد لا لوا قشر یر ھلن یدہادلا نیز ناھ نایک
 باش ماب علا لو تک م ادو شمسی دونما کے کیو دز ارم

 - ےک ےتراام موح روکنا



 ٦ہ

 قا ادب عان الم رو ایک ڈک اعا الومدرگاش ات ےک کو مال ثری ی عن ارم

 ۔ےھ ملا ما رو مال یو ا شریعانالوم موم ےل از

 بحاصر ماگ ار ہعان الوم ) ں سیزگر او لوس لن امالوم سوپ
 :i کج

 ارم < مد تم ماز الا ںی مافی اول اپ

 ۔ ےک تاولح ےس لواط اص< اروا مطب یر ماب رلاو هتک تاولحا ص اط

 روا ےب ےک ٹری ہاش نص الو ۔ے تک ثرحبر وہ لس روا مار ها ال

 هک درگ اٹ گیراارا ر لماع Ly ها نح الوم ےک اش

 روگ يک کر نما یوزر اړ رع یو لوم ناف نح ناص بال ۔رئاد سس فم

 ۔ے سارط

 ہک بک باب زور لا او ے س روم اکرم اکر نیر رجب ےک بہ اص ی عماش

 میلو بق یتا کس او ا ا یر ۳ یے تیفقاو مرمر

 ےس د ستی جام او ریا کت رت 0 رب هر سا

 _ هسلوم بیل ت ماو تلود ول

 هیت رار مال س(صرصف وار مس ےک ن اتسورنہ لب نام سا
 ینا یل اوم سا ےںیہ۔ ںیہ لوت ںیہ تصل فیل ا لیوا او ثیرص سرد

 او تالا ےن سکا بها نرم اید سین ل نو وب صعت
 تن 1و ۲

 نو ہنئا ہے ست سان مم ٍ تشک تیک

 یی تس» تم تا تخادو مر خلا ارام



۸ 

 ناک روا شرم
 وي هو ناوررق کو مود هاش ناما سک ن کاش ی
 - پیک اومد

 علل کہو ر کی کر یرص ںی تے یرچ لس ناتسصورنب

 ا تو اوس تفرش ثرع تم نیک ےرن رک دس نیا اہ س نکو کنت

 ۔ یں یبیضل ےک( م کشش ی وتم نم اشو کن اطدس
 ثسرع تعاساروا لر شفا اظو کنش دیس امام انضس

 تلاوط سوم ثرح نوک نوک نکو کن با ےس تقوا کن اہ ےس یال بیک
 نر ا ن طس وج ےس ایک کت رح نأ تر هرز فک نوف ا - ی
 ناسا لوس م بو نیرو اصن یکن جرو ا سکس

 ۔ایگ2 بوا ےل ازش نرم گو نار

 گز شم اب ےک ون لصر واریز ر ص قہ ےن ا-نیتلو لار بعرسم
 جریمه جد یر نلکب حاصر تس سی نرو ےک وس لا
 یا تاور ںی مدل یکم لاک داب ارث تد یل رسوا یکی ربلا ضیف

 ےکل الادیع رت رگ کن کد ےک ےن فن ےس رد الص بط

 اب نسو بل نایک سم سپه اش

 یت نوک لقنوکر و نره ےدز تار کون وج پاب ےک نا ۔ یت لع خس

 روا یر جن ا اظفاع ۔ایکل 6 اس ین رم اص الو ے رہ ارد مے گم

 ۔ای اشیمآراکرکتعناصت یک دنیا اعم - با نم یب ےس یر ب ن سال ےھت
 هر ناسور نوا کوبی سا رکے یہ انکی اپا املاک کت نیت الان



A^ 

 ان اب تادد ںیم م )ششم ےہ لالا یہ یکن ا فین ی رسوو ۔ سا سد
 اٹ ےس قع نشست کولر ورٹنم نخ لص ۔یقض او اد

 ۔ یکم ایت یہ ول ناب لو
 ۔ ےک ورک ےس تاع خس ےک ےر ونود ےس لا شا لیتو اش

 رشید جا بالن |. یک اض ا ت روا نیر بس اک لوس شام بق اک نا

 تان یم ماضی یا ی درکار خور ی مبانی خال لئے ا
 در خا نت صا صا صدد( ا ل ٹرکے س ٹہارو سنگ

 مس تر ۱
 روا ناموا ثم

 لن واش نو وا ناطلس ناف یک نانو تر فیلم اور
 خال وکی اش ںیم ال طاع يه ناطلس تقیقحر نطو ہللک
 ےہ زط حل عا کن فرو )اعم ریو ےک ت متعال جک

E او تذصلم سرر تو سد وک سکس بادن انضا ےس لیفت ثٹسو 

 حلق بک ما نام اکا یر لایق رتیمرچوج میس تواب م ےک تحت
 -حسروصف نایب تیم

 برو | ےک ےن تالاب تر اکرم ےک نجت شاصت باا و لپ اص فام

 کره نرو :٠تسود عزا معاش هتک گر در بیانی ی
 ایگ ارکم ل شرکا موکن اس کلام هرکو پروا رو ممی برس ایت ںیہ ھم کرک ا

 رم ایکن دفن رک ج شل یسا تر اعم ا راد اکا کس تف م سارو الع

 ین ےک م لاش و تے تراول اة راو ۔ے مل اش ےک کٹس ترک اھت ام

 ۔ںی ےب ثم وب کش امن اھل ض جا ےس ینہ تیل رده ترن



 ہو
 را اهر لک رتا کام کرمانی عمار | رعش
 الت نیل اس را ی. سویی ادم

 ر رم یر لا ترش یل اصح
 ںی وو ٭ ۾ ۰ 1 ®

 بت ۳ ٹین رح گیج تایی حا نان ار اون الوم

 رعنا اف لحن ار شارد زجل عا ےس نا ۔ںہ کف ین
 ۱ ۔ ےک وا ےس ی و

 اں سس دا مراکش مر زار
 * 4. ا رک رر 1 ۰ و

 لا او در هر ما فلعل الو ۔اھت امان ا نیز ارجو ۔ںیک
 0 که میکس کر اباد ایا

 ر ر تست دادا یر اورم یم یفام تاران طاف ت طح دعای فت
NE ETدل وک ے یر ولد نرخ يا کر ولو یفامتش حا لو تم سم و ۱۰ مے هر شو  

 یکے ین رم عمل ےن ےک وران ایر لومو یونان عار ور
 لود ترش سا ۔ سب درکزاین ےب ول اےس ماما اوم ےس ماعلا ن اط اہ کرا
 یب عم ںیہ ںور لص اب براک ر وں تار ںی یو اش

 روا رن رخ ےن یی ور مرتکب نکی کروز انار نص از وم
 ادر ابا او ناکام ےس یی الو کہی اوما ورتو ر یل زوم مز ےک ن ےب ورا
 هی یا بم هایی امر
 نصیر سرد لو مم ےس رش یر نا نا جا
 رم لب ورم( یکن ماہ شی ا لورو کروم ترک کما لود ال
 وک روا ےھت یر رصد روح ارم ید نم ٹوک تس هرکه

 و ېر صل عود اور نور اش فیطللا هیت شک ٹی ذرت
 اتاق“ سرا اش مو روا ے یز یز ا فطل ای الو یا درا ام بحاص ی
 ےیل رر ما نوک ل قت سم ام آہ با ۔ ا کرسی مشک ےس نب لص ا ی
 روتر رسا ل لومو ایادروا د رک ےن اد اما مخفی ایک جر ا
 تراش و ےک کوم اص دی | لوم ترطب ےل الو. ا پیری مع

 رس

 کپ

 ہر )یر که

= 



۵. 

 ب ایر ےن یک یئ ی ور ن امدس اب او( ےک ید ار لجن مر سن انالوم

 هم ےہ ۔سر ٹ ےک ںی قف
 اتیصاتلور غزلنو یول ناک 2 یا لوم رش کیش نم

 طب ےہ لر حج کیا یک ا( ےک یر دہر مال بغ و گمان
 مس ےن المل انا رض سم ۔ ںیہ هشوب اطعےس یہ روما راقت دعاشنا تزادصم

 جے رسک( الوم حس فضائی داعلا ارب الماس ٍثرگالع

 ولوو وکو ولا نیل نخ نع ر ضنالر شالا ن عی الا اربع
 ۔ ےہ اوم ع وح یا بز ےھج ن کبک (یولبلا زار ع٥ ٹا نع
 ۔ںیارآبطص جت تک نفر ینوتوکم الع فصل الگاود ریو اره

 و الوم)ع تای ور ریمل جافا نارو لوس لیتو
 لو و نر لرد, سرب طارمی طو سا پسر تا ید دیت ےس
 قم اش کدو نس | زوم ےب در تم روا درک کیم یشن لا

 e) ترد ر رل الا خب اسا نیر الا کیم او انس اےک

 فتصل ا قفس وررآب ید توس اس ے رضی رصف هل ام

 7 ۶ تالاخنولور ررصو می کش ےد زاری ارلاو ےگ یو سم

 ے وہ عطر اف بنک سد ادا کراس ماوس
 ےک شد یر رع یک مم ںیم ہاری ا

 ےرکاعد روا تیفص(ت لور ازت رز ےکدہایرلاو ےتا اف ےک اش
 راد هر ای اس نیاوقابار + را هنر ن ا ید لس ے صاع

 ےیل اعراس وک ارم ےس تیارو ارو الان لک ناب روس واک
 ںی ہییرذ ےاتسو رسوا ناتسدنب حک کار کے سقط
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 کنتور تصور تعاشاو ترش کیس
 - تی اھ ی دراما گل وراوآ ۓ تہ ےک ف صلو ثیلا ترطایساس ےس

 ےر ندوی فن دو اہے رم تو اخو لادرمق ےب یک الم ارض نزویلع
 تکه ےن تب یون ورادا ٹینک

 مطلع

 ۔ےایکس ج ( لاین اما کر درط) ب نکی بازو لصف س ا نر کو

 نارن اناکف صا ثم تا
 لا تور مهكر 9

 توزر

 الا را5 وو نم ممه

 باص داش ن ا اکر نیا TT ا٣ ل ارس

 هت نیما لالو قن لوت
 ,EU :تسیتبس مورخ

 د بکس تبرعورتفان ا را کن اے وہ مولح ےس یک بعلو ما 'ےکںوگیرڈ رب نا

 ہلا برس ارادرو ال او ےب ےن بحاص نهان اکتیو
 - کر ناز مر رٹ ہرا کب حاص یا ےک التعرق نب انام ےتدرکش

 ۔یرطفکک مالش ںیم نا ارام کک ريى بلی 7 حا ےب ٹ رم شف

 رک لک لن هو ۱ آاکبحصیضات اوہ خافرف تنطلسےڑ ار رس پچ ہاشدارہاب

 اک ےن اس ر نسر اب بج - الاب صاع نری بده دوز

 - الروم سے ےک زی آ مامور رک مک امار ابرول که تم

 < داد اب ۔ لوک ےک اروا هر إو ےےک تا ادرک ہوالع

 ےس اض ر کا ا 2 رویداد و اک راو سم ارکنا اروا-اہید گچ لن ا تحت امر عنہصت

 رک وس ال ایا اقر کیر ار بکن اور پود اجرا ین



٩۳ 

 ماش اپ تاند ل اسر میراب هنر
 رم ساب اه کردم 9

 نو ی طاق نیلا جا تب کن ا- ناب تاو ںیم مشن ےن نال ارعى

 تایر متن یر لو ہن فلز عو رز ی باب ںؤلود ےب
 2ت رازو کاش ارگ نیر بننے کنی ارض نا نیا جرم“ و

 شوش هو طالع تہ ےک ن ارب کنج یک مک
  ,1 ۳یک روض نا ی نیلام اظ جاتے کنن بحاص دا

 ن اس تبت انا لچک ساک ی ہیک ۔اق تی اکہ اندر

 یا افر ود ییدرکاو ۔ے یر شاد یا سس سو شر رک

  O IS "5لو ارکان عے ہو نان رد

  2رم خو الوا یار صنف لیس كس اوم

 ۔ا اکر ییددساک روا ید یفوہ
  3تم وط نب تیل ناک لی ضا
  ۱طور کلو مد یا کھ

 ا بآگزاوخابز کیر امر ساک موج
  3شر مه زا بعءاش لکم لی ن نیلا نایت

 کروطسلا ار بشر[ ےک یک زضابحاص ض جے بتا نا

 انیرلا گرو نسب عصا نو لعن ضخ چ حرم سا
 اف نہ نیلا نیا ھت نہ نیرلا ل الج عات ر حا یل ضا

 راج خوک هضم جک ہت یم رکی آت آی یم یر اش

  1مالی صاف ۔ ۔اوہر داد پول برٹش تفروا جروخ رام ڈا ۸فط ر اوبس او
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 ےن ںوٹوردرخ یر یل اڑ ور یک قر ےک رکو فر وگول ےک ت اطار ور وا ص
 رک اش کوہ ےس وکو کت اد نر سو نط نسل
 یا ایل ٹول سس ان او روازورشل َ ایکس یک لوک نون روتیگروا لویرو « لر و

 هر داشرو سی لم سگ سا-یواگ کر و اھت کج ریو تیبا ٹا

 واک ی 3 عم ستر ر دمہ ایر می ان گر کم رس اج سوپ تل

 هے اھت جر کیا یک اہک رم

 یزاع نادر ہاگت رایع کرام ےک ارب هدرد
 ھرہ گراوو برس 0 رکن اضاف نار ارت اوم هرو درود اک نور بج

 تقی کرک جانی ام لود ارام ینا ےس تارق کر نرش ناس
 اب لق کرو اتو کیاس س طوف با یزو اتسر لس ا ہہ -ایکل ومقےےن ٹرک

 بی یکچ رد

 "ی ررستو اش عا نان کو یربا ٹو باست و ام ےئاد نو

 هات ث اهن ا اهنکیزمو ةراهشلا ار ةت لات هدا لاقاک

 مىر نح اہ ر هب دوپ او رک ل لاو ةا صدای اع وبلا لا قو

 ا باطلا ان س ناتو قی روک نکیل اے ر اظل هب
 اس معین ندرت نی نی الخ ) نی2ل غی اتر د

 رو ها شک نب تصویر پت جوز( نحو )راز
 ات نیت مستان ماظعتاداسزا علا منا سرت
 صن کم یر ام ا ورکر سو مایک کر نان یو نارو

 ۔وایآن اپچپ اش تف لاو بوصف سمت راس حاتم لودی
 یار | فرو فکر اوت سم ریس نر کر نیاز کسر کت



۳ 
 رن الاس کرج نان وز نگر ومر غو رو او کالا
 رور فا اردو ر کروا ت ترک نام نامر او ناشن ترعفح ون شاه

 رو هرم یاران طلب اطنو لپ لس نا لا شاب تورا و تس

 هک درم دزو الو نرد تسا هرن نال ن اک و نالساس تر

 اے لنا تاق راصما یادش کیک آر وعن اد جا 1ج اردا ییا
 ثر اح تس هر واورشزخا ووٹ کاسمو نکامارز) لان احس)مسو ترا

 سی * نالناس نتبچرخ ی او اواو یا بم اوحو فٹارطا مو

 دراو شوک یک رک اضر اوج برش تایرقدراصم او تامیعتتاسورو

 و خو نفر ہک وم نم جج طور ہور وپ
 رن قو کو تلور ام رش یو ارت او نما

 تو هوای و راوسرارش تش ت رح ج لت انیس فرا تیم تساکز ا
 مک اشانع گز ا لو ارور و ومو ص ای ر روو ناپ ول برم

 تزوج اهر رل لضاعرتخارنا نادر یک ود ردن گن چ

 تا بولو قوز موتور 0 زار ت عرب فر حار شیو ول

 )وتو ریل افطار ازو رشم و تاداسور اسور زا دص اچ

 بک کا انماو ساخاو قو مشق تماما تخاس تو و ام ےک
 ا پ7 او و روسو درو او هزر تبراحل ناال است اور جو

 تندر اچو قفس ور آن زور دادی ارو وخ برات او ياترا ےس

 یارو رثا هدرلی اکا عالطا) ار ی تسرد ل اع نات عو ر
 ددرگرو ین رس اش ارثعو روح ارس ار نما تم سکی نیر ۳

 ( نکل طا بازا لوقنمر
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 لق س ا چہل صفدر اروا یر کن افرا نرمی سا
 یر کات السا کمال قن ے نوو س عن می یہپ تروز ناس یکے نک
 ءا اک شکر ےنرہام رلاو ناخ یک ان ےس اس ر اا سیہ ا وینو
 سیب اہ ےک ل قنراشا رک ا و اش ایلوالا تالو

 ناگاملاعنمزونشبلام
 روک کری لی
 تسام ٹ رو اعا کا گر رپ

 دو نسی صا توا مامی ۳

 تشاورلکي ترم خس لاجل
 کرس ا شاد نوو لحب

 ںاٹن للم ع نجد مزم

 زور بشاض صاف مو

 رم امن ا بص قرر لش

 دو هام نادار
 یاب ےب ب اط ززو
 رکو اش نآدرت ےن

 یڑل یا کتو ناد

 مانو بص و اطع دار
 هر اشا نرو ر ث ن اج

 در کہ اومد
 تامل او ہرمآ روس الہ

 لار )نیک لطار ی

 ۸۸۷ E باز | تیک

 روا کیک تار هری ل د

 د ر شفر ت سیف
 ا مو لب صن مات
 ےیر یاب تر ابو ی وب
 ن ینو تدول
 رو لرراد شوی قز

 ما ص اقل اورع صل 34

 دو شرٹ اف
 یزاع هاشمی بل
 «وا ورم اب ئاقار

 وور نا تخاب تیشہ
 مالکی ف ن نر ٹک

 هری شر اورا شرک
 در ند لاس لیہ
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 رندول 2 اک سین يک اندو م ناب ہم سو الو ار

 و کبر کد راد یک بیل نرم رکن ارگ
 ېس ن اتود بیصت یر اشہمئلزل رو راج

 هزامقاب ںا ٹی ن از ےک دی اس آتش عرق
 مج تبار نتو هرس ( نار ناخ نیا شرع رر قب

 ہور شور ےبنہب  ہٹسرہہنمرجتاماابن
 ہر رار ارے لا ےک  ہتمشدار جن ااسورس

 منین اماس بسر ایکس ٹیپ کیو ر شن آش وام یت فنا کیا ںیم ما
 اک رںمشنا وس ےس رک ول اجا اے ی رای کارٹون ےئ اص یسک هس

 ۵صرف 0 ۱ ۱ 0 ۳
 رک ےہ بروم مان کن ابو نر اف س ہر اوس خاش کیا یک ار: اف سا

 رم تم رد مد يا عرب کولو نی )اکو نرل)ریشبیولومسس

 ۔ جسر لوس ںی رتو سد
 £ ور 00

 هاش ےک کوہ ورا رزین سا انالوم کارو ننگا یول ر رى ی
 ۰ ۰ vv ۰ بو 2 ۰ ٠

 ۳۷ ( ےک غل ع داش وو رو | کاخ الوم سوراش الو س ےک

 ےک نکیل ترا رصاھچر بو | بد یک سرو هتک یلص ار ان کر سیم ل ام وھچ

 - بس وب تارو توپ سیر ام یا س تو عی اصق كر ےس تہ کن
 ہی اسم لاوک ن سرخ نم ن جبس ی ولور کا روا ےک نار ع یو لوب

 ۱ یو بید ید
 ربا . ۲ : “یس
 بری داود نیلا تیام نت ےک ناروا نیر گی لو ماده ےکروطس رم ار

 رباط فرو ارفع ور اج ےت رکا شمس یت واش بسر ۔نلر ںی یورو

 بیان یر یک الو سید فا تر کوک یوم - بلوار درس
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 ۔ےہ با لباس بت فن یر ارج تطح۔ بم دراو یزافر چر
 ال ودیوروا ےھت درت کیراآد ار نی الوم) یک شور نزن روم
 ۔ےت ےد یک ہرا صا بیہط ےک ارا ںی ایلاوگ( نام اش وردا کو

 بهره یک ےک یر تب ن اہ لا
 هس سراوشا رس ۱

 رز بب ول بابل ۳۶ بار ےک شی نطو تا درام

 ۔ےہ یٹ اج یک و بد جو تلاع با اقامه شو رب
 وطور ا جول یونگ نا نایک یوم لا از کبک
 وما او صو ارنچ کلات ایل کیش لد هاش لوخش ںیم نقل
 را ام اشز ےک اشوف ا الوم نیم خش يا ہہ ےھت شا کی
 ۔(سس بار ناسا تک وس ےک اش ےکدن جت نک

 ےک نسوز ی وھپ کد ادل او ) نی ایر ا هی دادی ئام یو لوم
 دایر ش و۷ ںیم ید کرو خیر ۔ںید کمکم اشرف انالوم (ال ہد ارحارم

 ار از یکی تر سکاخ) نیدلا ساع نہا نزا طاهر
 سورا ٹرک ن حا نالو تح ,را ٣حق یولوم) کور وسو خا ربع سئ ولا

 درکاش ےکر ٹوٹا الور ا (ےک نر و اش یورو ےک یی ٹو رک دز الوم ہوروا ےک

 سدعئاضنرش کن | نسب عال میس «نامنا برن نیلا بک یر
 دشمنی ولون ےدا الم ےک نیلا زی زاوم اد از کت

 ۔ے ب حام ہاٹ رولا



4۸ 

 اعر ازا یک ا ر65 نٴشزلانوامن ا یی از ریصبلاںعی حام ی ولرم

 ہک یلص لومو یر نیولو یف ان حاتم لوم دنا - هاشرفا رص الوم (پب

 یو بوت لوم ےک دز را قتفمز یر نہولد ناز یف رونا
 تام اتو اص نئ ی اس روا ےک یو ول بح اص یکی ولع وم لاو تاهوروا

 ۷ سص
 سوراش ئ 2

 وند لر لارا ما ۔نآرقلا یا اوس ہراس بنا ۔س تینص یک لو راب سو بآ

 تایل رو be او روم سل

 رطل ع ښاسافں نت سیم ادا
 ۱ عالم ٹر رکے ںکز لو روس سرور یح سا

 57ت حا احا الطرب یدا صغیر حا نص اسس ااو نا رم | خمس زوح ار

 کلا الو مم ےس ی لکا ییہ الو مع یونسکو ن الو. خش نوک
 ےک اربعماشہ س لاش

 تضرر ات اس ) طز تھ لام فرح یر شولو اص نیحونصا ریس نام (۲ز
 (ےرا س
 (ےک نما غی طح رک لو یز ینہ ما دیزل ( و
 ( کربلا خرط حی درآن الوم )طز کو اید مار(

 (ےسی ردا شررلا الو ھر د راش ۳م یتفم) دلم یر تولدم حت یف الوم ھر
 (ےدنہ ا خیبر اش نال م) درب یدنولد اض عحرلعامالوم یر
 ےب کو 21 ےہ ھر یی ود ظن یر مم کن جز سا ا ےہ یک فحل مرا رند

 هل خانوم ارور ۔ں رک تایورم یک لت ما و ۱

 ناتو کف سا ۔ںیہ نان السا از اودرا ءبوا فیاض کیک قاب

 -یانشمور اب نایضاتعرچخ یا هامرنام انیلا سا١ ےنیبرا



 ناب
 لا سا

 صاف صاف ضجر ان اج ایکس شراکت ارو تافینصلء ا سبب سا

 ںیہ کا ےہ ای تان بنت تن تنصر بانک جاکوم ہرگز اک ت شاص

 کرک نری سے ہرا صا ںیہ نک تود نکیل ےہ اه کر کو ایک کلا

 HIE او <ینصل ۔ ادب. ستم نه ےسر مم ۳ یرنص ڈاک نا

 بی ےل اھ نیر رخ نرساریع تهحم قو اص
 3 سس ۶ وم و و کا کک دص رمد ۔ں کرم رام ما لا نلوم

 - اتا فیکس ای بش نو هر ور ےک نک ےہ اک

 لک سو هر رسولا تحت رش یاب نیا ماب امن میخ

 چ للفت یک ا ےن ئ2 یک ویسی یدصی یکی سب

 دو سا ما نر نویرابط 1 کری توخااب س ےلسا تاب د رل اتر وا

 ےر ر جوم_ رسا تر دری

 ۔ےہ بیمار : ار بان فن ین ی 13 ںو سل

 ۱ مانا
 لا ورک کر ماش کراس هک

 بو نان نیا رک اکن ا سز امن را ا ےک ت تاور نل س سلوان

 4 وا نر 7 اکا طوس اس ای ہی وب تر جم تا ناخ ےک اطوم



 و

 ماتم ماس ہما ےس فیکس نب کم اد ۔ کیل ام اوم
 یش ر قوری مقر ےہ لرخش کرم فیکس ا کب
 جج ے حال ببار ےک انکی ایک کاطوم ےس باوا کک ا
 ندی حس سیار یل ہر چ س لوہا لوصصاہی ۔ںیہ ہہ س اےک بلی فتح وسا
 ےک لام ے قرار حت طض باب ےس ا ےن نرم ےک رار ںونا یس

 گو تب ےک نی او ریصارت هرابز یہ اکا : وپ فز شاہ نکہ عب تاطوم

 وکی واضورا روا لوا مان وکل ریو میڈ ند کشد اعا سس اطوم ےن بحاص ما
 ۔ایدران ام ےئانہ

 ا کین ےس سوشا رو تب تایپ یز ط سا اطوم گیج

 اسال مو فلا کان ل زا اهر ےجاھکں یہ اطوم عرش هنری
 گونی تک ستہ ٹاس کس فٹ رد ع خور سک ا ےن م اول یر اوودبح

 هی سو فک ندبات اربا و ارم یوق یوت کر اوج لا ںیہ اوم
 وت اسکے لوت لی - س ںی ڈر موس نیت ساو مزے بام ےن نوردلف نا
 اساسا (بیَملا بی از بزارم یک کا ابا برکه سینا
 ہور اما ےن وکرم استاد مت سول ہال رکن ورم کوره ے ضد رب ثعاباک
 - یر ےک ی سچ جن ای۲ ۱۰۳< ) داناو تیم امام کارم وب بس
 ۔نہ ندتلات ل اوفا ۲۸۵ روا تونو یا :لسرھ ا۷

 نال یار الو لہ یوم ےل ون اکی ا ۔ ےپ ام رکن عمرم

 رک یراب عیب تسا نوک ماو لا طوم) تایر بحاص زاها
 رو شیرادا تیاور نازم ن کبار ثا لیرمر جهد تر اما تو لاری ابر و

 طه ٹی داع ارش دید صف او زنم[ وز طناب هر لا
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 سل روف ٹواعار اتعاب اطومرب تسال نکن ںی ناد وم یا عید الان

 خان لع ) تس اهواز اومد نیلا ربا کرا

 نیست نا ے ایک باور ےن ںویمو رانا انوکا لور ےس کک اما
 قو میدن بع ےس ںیم نمک هما یا ماما ےس ںی

 مگ مطلس یرصسل ڑلاوڈ مار تب یفوص. مکا نبش اربع نب مات ےس ںیم

 ۔س لاس یش ن٢ اریثر نورا تساورع

 ل در ت بک سس س اٹ و مروا پلو پ برر ود اطوم بام ایم کوک ا 7

 کت اتشا س نزن الوم ےس ہو ی ےل لوس اورا درا

 یت اوور یک ولاو تبار روق ج ےک کک ام کے رگ ٹا

 کاو ارونت) سنے ت اوا کمال یک (

 -ینس اطو تر ہر چ ےس اض ماما ےک, نیک

 ےک را باک ب باک ود و ایز ےس اط ےک ےک ن ساک پس لوت اکی هاشم

 کد بم کن واریت ن اگرزب ںیم نورقل شن چچ بات یہا یہ اطوم ۔ ںیہ جج
 باب باطخ اکر شا ںاتکر ب بلا یس ےس ناز

 لے کر ع تل دار ی ریش قطع نیرامش کلم
 سل طو عرش موم و ی ضو امن یاطنا نامیسیل

 ۔ںہ ےل صبح حس وم ےس ضایع یدو ا كورحس

 مر اعا مامی اطوم کے ہی هوا | لک سس اش س اجصزالیوم

 لا نیا تس جای و ی کریم
 ی نم اہ و تما ) نخاع انار کن( هشت )را نس

 ۔ ے رکی بل وا ںیہ ثص بتکت قبطاطوم ۱



۲۳ 

 قا ۱ عام نر ۳ 1

 عم اج د تل ےہ فول لک رام رس اد ع قاقلاورزلا بنک
 ےس

 ۔ے نزضل ی( ملے ی ټل ا )ایل لان ۔و املا باک

 یکن ارتعئ کل ترم ںیہ سا۔ ےس فصلی توس وما ۔جارھا اک

 ۔ںہ طرح

 ۔ے تضاد ینا نس میان یر ام رھا یز ور سم

 ۔ےسر سوم فیض کر ام اوہ

 جی جا
 سی ورا س سجا ل "باک بوس او س سا -ی اب اطوواد ارم

 ال تاو غورا و و ثرحی)ط فن بیست

 , ےہ ںی تل رب رج کیا کا - یار لا یی اص

 تان تک
 فصل مل۳ یوتل طب عرب | روض ند رہ

 سا تب تابش ناسا ۔ جس

 حسب لاجرااراسا رح ناتا قرط

 مینار( مسی ونهار یش یر نہ رکا ےہ لا نیا تورصم
 یک

 هو و



۳ 
 کل وشرع کال تاس ھھڑ اسدی سیب ےن ندی عدروا یہ یر ساب

 بح امنا سیب لورنس ەرایکا -.یسعگرد ۱ ناچ کس س فارس 7 ۔ےس

 ہدازحاص ےک نا ہشانصا ناب ۔ںیفکس شعر سی اھ ایک تم تش اوواب روایلوکس ا
 ورک یدنس و اید کیا ےک اروطئز یسطف ور ےئول ےک ناروا رس رع

 ایل( ے ذ جا ےہ یا

 ۔ سعی اما فرح سرک اکے یہ ذرالع ںی اجلاس
 تام درہم البز ےب مکا اروا دریم ال وعلا راس خا هست افترا زور اه

 دال طاص کرو نت امل لا یورو کن ودمر او نیت اوس سرس ایک
 ۔ںج یف اضا ےک

 - روم رح تیحض ی بس
 دوت سد بآ رر پجیفصآد ان تک. بن عدت یب وین کرم
 - بس نښی( ماسی ار شادی نع ۔ چ

 یر
 l2 2 نر تاک رج ںیہ ںی مال ای کس >ع باکو و

 یر نسبحاص وون وج ےہ ياد نب یا ا . پس تین یک رال جا نین
 (۵- بندر جوک وص ع یوکس کاکو بط اےس ںددرکاشم ےس نو کا

 ۔ بیبصلبزول تابوت )بم ماکو ل رخ ہکے ع یکی رک
 رای ر وہ اذن کوا ساز رشت مز لیدر وصح وہ ات کد ابکوکت ار
 تے آل وسرالاو ید باک کس لوہا شرک تنا ےہ هیت کام

 ٭ بو را رت رسوب ےگارضروا یر تم کری ری )اگے رکر ورک

 روم رضب اوہ ہدوسم ںیہ سیر لوم یک رش ین ںی مار اد
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 ہوم اب بر صد نوک کر ےس یر ام کک اسرو ےک کی رندا

 - چ ٹعاباکن التخا ےکں وس یب ۔ایک یک
 6٩ ۸۰۸۲) کت اررظو تادلاتم و ریاوشو تان وس سم مام یر

 “ا الش تار رکو م سند م۲۲ ) سب (sr) معروف مٹر اھا ےکرکف روات ارر

 تا باوا( ۵ 2 س تاش ان ۱۹)تاررگف زص ر ساروا ںہ

 اک ا ا نیحانب یی لا نب لع لن نیو ماری تیر
 فر نشر یمن سا ھت فن ےہ اسے و
 ۔ے ید ترک وت کرم ےن ن قدم ن ادت ےک یر نا اپ

 یس یکی ر ےک“ ایک لک ےن ںوعیمد ار ارم ےک رل را چ ےس کر اک 1

 برقرار اف بنک سے ب دق ۔ںہ سٹی کویر
 نیس نا اد عراد نص ایل ارنا )عیار را ف سپیکر ےس
 ارش یاس ےل وم رب هدر جأرتالاعروا مکن وزش ہر ایان ا( نی ملال ربا

 اب بسوورآو یراو ںیہ اک مار رخت کر ای ےہ رھن ن تت اقل نب

 ا ry) یورو ںیم سا ۔ےہ باک یک رد لدا یت تاوان

 کی کت رض ٦٠ی ظتزحح م٣ یش او ۱ کسا Pd) یر نیا ی اه

 ۳ تابار بن ایفسولا ؛ 9 کن منع ترطح» ۳۳ روا تضخ: ما

 اد ٹر ص بنآت اغبطوا رضا اب سرس حرص اکی راک ی ۔ تایاور

 - چ بانک بدی

 دل سا ےس ٹل نر تی بلوز سس ناتمحار مع تانو لر

 اس ا یل سا شرع و حیاش هی تہ ےس تار £ تن رس مار



۵ 

 ۱ ۔ بلاک جان زرو
 224 دب ےک ایچ ڈے یاب ان که رک نوت رم
 هیون التخا نیر سگ رج لب یک
 تو طم اد تزل هیدن یر وه یے ت عاج کیک الع ےہ
 بست حاصل سا ےہ لو کت یلوا تفرش کر رد | ےہ عز دلی راحت کک

 ۔ےہبانآ ی لوا قبط سس گیرم بتکت قتبطروا ےک رسد اک لسی
 ہال ٹزعوکررکم ایل قے *ژواعا سا ۔ےہ باک اک لورم وکلا نیر

 ۔ ج زغال مک ۔ ےہ بزر ول ایکس جات واقف ادرک رکھ انسا نط
 زر یر کج رولا ےس طا عج ےک تادا و رہاوش ےک مرم « برتر وو

 لا مابین لب یا دان شا لم ج عر
 ۱ ۔ جرس عا کن ا ےب س سا راق نار ےک

 ار ہرطو یناوح و تورش س شرم ( م۰۰۰) تاررگ زر یل رم نیک

 ۰ ۱ - ے هوابز سم

 فا بنک
 ابهر تاش التاس سا ۔ شکار عی ا نس

 ےہ بانک رنج حاج ےہ فیفصت انا - مجاب نیا نص
 سس حلوهک بهار یک لم علی بانک کم وس بط ںی ٹر بتکت اقبطو ا
 چ ولی بت مر وجو م تیلوہق بارک ےس اھ یک م کلام ماما اط وای او کا نا
 تیضار ول - سس ںیم (۳۰۰۰) باور (۱۵۰۰) ںیہ نک( مری جانبا ننس
 یکم بس ںوبا۔یکس شب ناس ےک ی زار ہعرزوإا ماا 3 7 ےس ا نب ماا

 هنری یه کل اطفال ں ورام شیک
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 کن بی. چکی لر چرا نر تی ناب اظفاع ی. حابصم
 ےل عضو عید لا عارم کیا کین نیدلا لکم
 منا ید نشل اربعہ شبیه کی د ابار ع نب ید نس ن کاو شیک
 -جس ہما

 تار گر رنک یت اوج نیز ات ئادا ماو و نس

 لنکن رہا بانکی تصور ما ۔ےہ بل حر قط ں د ٹر بک
 لش ام 13 ترم (م۰۰) یس ا نل اشن ےن لولا کشی اےک

 کار ےک سا دف ۶ الانا) سی تار ںی ان تیر تل رسوا

 ںی کل کس 4 رثا ی اک نرد تابرعمرو ارو ارو ل ید وار ی انن ہئا بار

 ۔اھت مکه رصف هم وبا نوح سس عید وادی لا نٹ ب

 کر بلت اقبطرو م ور ین لع'ب تنش یززمس یش حرام
 (رابتم نمو یک اکر چ لوت اک و ن اخت ےک س ا باک درج
 ےگ سیلک ےرصف اراک یر یی شرت عاج بکن ڑلود ر لشو ارب

 قو ے یو حب بن لر الدول وردی ےک شرح سود بار وا نالطسق
 بوس یم ی و ں یورو ا ۔ جلیل ل قلب قر ےک

 تمیصا ر( ۶2س وتلا یر ادب ناز برجا ہا 2 1
 ۔ به خز ن اک اک رم ںیم سا سیو زن حام اف بک

 یادی وک ا ےپ انکی م وس قبب ے دینصآ یاد ام یاو حصص
 . کشک نس ےل سا ۔ سرب پول | نبات کس اگے ایہ تک

 ایک حضور بس بای ما اھت کو دیتاس تشواعو تاب
 ےہ ابر اینها 7ف ار سم حریم یک ان اوکس اکے تے اکے یر اال



۳ 

 جین فر ینا نيم - نیلا
 دس ېر نوب ورک AL دانا ناشراعردنم

 --۔ےںیھ کمال نار ۔دلارظرا ےس ہٹ
 ےک ان از زرا نیکی |۔ں ابطا | ںی را -رارر سم

 ۔ےتیض کم ماس ؤو تما ( ي

 تم وص تنص ی( مس ارمنی ای ما نال نص
 »ج با ضط دیدم بانو رنج

 روم شا( نمای قاعان ھی شادی کز نا
 مارو اے کوم غب اے ےس طرح ٹنل ہو 4

 سرا رو ام فا 197 هک رکن وص یم اتے مک ن یا ۔یک

 کاش نادان ا ایر رج چرن یف کی سایو سکین اناا
 2 در کل ول سااق ہٹ وکں و ر راق کن نارو لب ترد

 ارا کک زاد ی ج ند شاک ا اکا
 0 چو سس از ند ےک ناش اخ

 ار رم درن نور شئاہدید کرک + ب نکا اشار ار نانا هارزر قغ

 کور هر جم ےس دوراکا نالن

 تال یا ےس فل ق( کک ق ولار یلع نیا ںی یو ارم

 - سیر ||, لاو فک سیب

 3 ا ا قومار یر نما یر رسا نال
 ےہ ۵ مجد اک تم کٹ دع سس سا ۔ےریہشفل



۸ 

 رب ےن نو بلک
 ر وتنور ا ۷م ساکن. قتل ںیم لص ا ۔داوعولاھ

 ےہ تعامل وتلا ربع ہن جت ےل اے یکایک اض
 بیطولا یولوم نیس اس ا - سلب ترم ےکا ام ےس یا یشن ایم ےگ يد ما

 ےہ ںیہ داف بتل زارع
 ۔ ج تصل ( مالکی وتلا )یو اھگماما ر شالا اعم

 - ے ٹینک( مق ڑتم ار ساب ۔ یتا یل ا
 -خ فیض کم الی وتا قابار بع نا نیکی اے ا
 مشق وتلا یدار نر یس نب نان. نگ ا ےک
 تین

 ہی ئل ساتن ول اتکا م سی طار نان
 زوم رو ۱ ےہ بسر مع بم طاس ا۔یر مورک ےس لون فرش تان

 د نتا ئر ا یو یولو لاقل کس ما ےہ سیمی ام فیکس یونگ

 کرلے وک ں وٹر ات ے ملن یوم ی کا ۔ یلص ثا پام
 ۱ کج طسوا هر نصر رای ۔اھتایکدصق

 ت رطح اوس ںی امت اوم ط ےک یم مس س دول نہ ل دی

 اوس ارولوج اھت ایکو صف اک رک مد یعوکت او یکن ارکے کہ مے
 هل ثایاور گی ریس یکن وتی سیہ ںیرص یجب یکسر 2

 7۰ - جیپ برو رش ورم
 دا نوکر باد یکدم ےس نار طب یت یت فو جرات بنر کج مات



۹ 

 سیتی نا جرم ےک تلو یف مار ایک ب رپ بیت یب
 - سی کابل لس غی یں یر م فین نوح ں یر

 ےب فن قم ی وتلا یرو اش ند تن لج ا ری ن اوز
 یی تپاور /6 رضی ا ۔ےکل ضع ندا نیم ادب ع ےک د رات پن
 کنم چ تبرم تک قتل ار کو لیے
 الو ور کس نلا تنی ارع یکن ا تیماور کیں م ا تر
 بیا و رام یھب منا نیکی پ روم سی یا ۔ںی ساو راپ ےک ما

 لامر باق ےک راک نسی یکن اے

 ے تضل کم ۵ی وتلا ا نبر ع ناس نیا

 ۔ ے زض یر ا قتلا یمن کارا _ لاو ننس

 ماشي چ فذ کر از لا توری نہ لم ن حاولا ۔ تی( ان
 ۔ ےک هراز ک یم

 ۔ےد فینضن یر سسر
 سی ایەدارا ےس م SEI 7 | ں۶ نریم اد ںعولا - ررص

 روا کم ک۔ وج ہو ہں ہک ا

 یش اما ی کرک یو اک امر نا یارک نا
 يکي سرم ضیدنف رس سا که ےک ا نیک

 ہم روع یک ااف نمره ۳ سایر !راصصحا ها۵ سید

 ےئاحانرکد ات ار کر تم یر ںی طر ضر سیکل صبت اک ےک

 ل و تا ید لاع رک قام ا یف اتا 2390,
 ۔جںید بک کدام



 اج
 ۔ےدیض یک عی وتلا ینا صاریغابا ۔ایلو الا اع
 یت بنص ند م کک وتلا دیو رز ند نیم کردم
 ہدح قم ام املي ےس فنی قت م ععع ی وما ی یر کن نص

 اے فین م کات ین وتما یرارنب بیان قت رحمو نت بنک ت7
 ےب ںیہ مرنم اب

لت ون اعم ت ارحل لح یل الا
 بع

 بل اڈہ

 قم دع رتن مننا برم دب یری ر یک یا
 ۔ےلبر بیس رب اکد ین اسوکن بک ترا سس ا

 رحم سا - ےس تین منش قوس ایدز لوصاار اول

 ال[ تیر تبصری نت ےس ید سض جل س تم

 پن اوم ے تین یم 2فی نما ید سوز ۔رایح الا س ورد

 رسوم گززطسا ی۔ ےس ابل ہو <چ آل وا ںیہ رم فرح وج نح ےہہک(

 -۔ںہ تہ ت اعومعوم سد باکس ہا

 لسی وتلا قررت نیر لا لش ردا بش -خزاصما حر ش
 - ےہ آر و تر فضا دما پتے کس تصل

 اک زر رام ۔ےہ تینا مس ق للہ شا نارام وصال حر اپ

 لیکر يفور ب یت کب او | پارو | اکبر رپ ب اوبا رمی ب اچ اول

 ۱ َ اکرم

 لب پچ ۔ ےہ تینضن کی وتلا نول عیوب - یاهو

 فور
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 ۔ںہ ہےاور یک رومشهس

 ماتی وتلا سان ایسنا توولار نر ص نر د افن ]| نوبت
 داف بنک و ہن عج ےہ یرع اول هرس یک وی یک با
 - ےس
 کم گم یار بمیرم ارب ںإنیلالو -خراصم | واتم

 یکی ی سا ۔ یی نیل ۳ مز باوبا (۳۲«ریانک۲ ۹ ںیہ سا ۔ تمتع:
 رو | ی توت بن نسح رش ید ا عکاسی فلا یل تنس
 و مار ن طس ین دارن کیا دا کم قشم یوتھ یاد

 رار اھ ان اح ال عم عرش کیک کی اد ثرع ق کرب کوک
 ےس بیوہ عطا آر دی دلالت اش گر موج ےہ یک یی
 ال جی االومددرو کیک وہراس رمال ضا الوم "درک تنها
 - ےب تین یکم شام ق وتلا یر مدار نو اب سلس
 دنیصم ےتینصت یہ کس یف تلا ی طلا لاین ںعیفادنصم
 ۔ی ںئاودیکباحصا ہدابز ےس وس ین سا - عقب
 کلر کس سا۔ےہ تص کم ڈار ؤوتلا ۱: کا یخ گااسلسم

 ۔ یا لل یوا یکن ون

 لورم کل یتیم اےک مشک وتلا یو نار ین من یل اعلارنک
 اب او ریف موکت سگی توس وک تساب درک یجب فدرعرایع ای وڈ ب اوا
 ا سایر چاپ ماکو اکر نساوغ
 تن اک ےرکز یر تک نادرو ن اتد نہر باس اس

 یک ر ضرب ماا ںیم یر اش ےن اپ یا اکن نی ۱



۱۳ 

 ایی بيت ود کے سلیم اح سا ۔ ج ایک رکن وارد سالاچ
 هم ج ي ڪا

 دطخاک مفا تلور ادر دارد رتل د تزمتس سود بت اور,

 بس ےس هاو ۱

 ٹلااثلا پال
 . تاتشلاژ

 برو از"
 ناس ےک کی تا ساری هیاوخ موٹو کر رت از

 ۔اًراصقار تشاو داپ یا تور رز یټ مات اھت نل حب

 7 ٹو ۱ بد 5 شم کی نا کیا رو ہو موم ایما سرم ثزخم کر

 یک وب االت 2 ان ےک ولی شرک عو کیں ساز ع ولو

 کرم جن ہو یش کیک ما ۔ےہ تخدد کان اب اکے فر
 کر او رک بکر اک یکے ٹرک کت شد کل اپ مکه ن درکاش تل
 نر ےک حرم ےک ی ند رک کل ور تیاور تیرص ےس جون چ اطلفدای ے
 نال ا ۔اھت تشرد کان گه کے چڑ وب دیار ای تفایرد سلول او

 اون انطاوش رم بت گارد ٹر اکہ د گم لو یب

 وقس لج اج اور یر ںوررقرگا ےہ نیک مج ےس یناسآ یر
 5 ۔..ی یل کس التخا مارک ےس اهر

 اھت ااقد ض جم ےت بر ژل فن صف لک تزمتبتربآس ار تح
 ( سیب اکشن مینر ےن ےک نہ کرو اےک



۱۱۳ 

 مو خر رت سا ےس نام گپ نکن شا یاففک بلای
 یاس سط یس | ےک ےس یو اربا سو حالصا یکن ایس ےس ےس لج

 ۔ےجئ وم ےک اں نیم هک شربت هی نر کپ ما
 ےہ ڈر هک بو ہو رکےت تاج یک فیض سا مربع نیما
 (ربزہ)۔ےت ےترکتیادر ری

 کوکو بج سٹ نو رم ور اکر رک یم یل اتن 2و لوا نرش ےل سا
 - ےک ور هکر کت و اور وز یف بزصا فبلاروا هوم رو ط دام

 رنا رک ت ای قو رکو ار تن کت یر اظ افاد سی اکت نت رت شک
 ۔او ثىرعانذاع یہ سد ےک

 تم تالتسما
 ۔ظطفللاب تیاور سود ۔ینعلبت اور کیا ۔ ںیہ یکم حد ںیتیاور گرم

 طاعلا السا
 ۔ےرکن اہ وک طو فو لوق کهن سا داد کیی نا تیاور

 دروس و تب حا ٹکر ایم ی اوت لاتحاول سس ترایعو طافل ١ےس

 ۔ےہاج انا ن ن ںی بدطم اکے ول ترابعو طاق
 کر ماس ایی ارے ال ضحوج ےرآ نا طلا کم ظٰمللاب تاور

 ستارا تمل ےہ رس ہعو سا - بنوں تر عو طال لو اور ضجل یک

 نکس یر فکری کی ناخ کم ای دیک ترک
 لد یاب بلطم وب طافلا

 زر وکس جان ےس نوی ید کٹ رم کیا ےن یکے لاک رسما
 ( قازلا ب فصصمز ۔ ےک ییا مرک کن ہں لو طول فلت



Ir 
 بلط ن اتتا

 ن یری کوم ےہ یو ٹعاباکل ا بس یک نہا بلطم ےک وع زمہ
 لیبروا ےک تسر طر کراس تام اسو تادام مال روض حک« تاک میک

 ویک س ےس تے اوہ کیاکہ هک یک غ ےک ات سوپ ےیل اھت ن یک
 هسرروس سوی ل اخ بصیر -

 ریا اخت ےک اکبر و تر مو تولص تک نمک ی
 ادرک الف ےک ار خد یرسور اد َ

 مہ تطعو فوق نب ناکارہ حت طس ای درازا شر وضحرکے اش
 ا - ید تومان
 موج سرما کج - یف اف تعناص رو طح دلج تا کر

 نیر یکن اون لری راد کت طح
 تن فکر ی تروا اوت روعود می ه وگو مود قلت ات و

 درز ایا یک
 یار ق زان قر تخ دجرم ےک نار دیک تن ام -

 تن لگرد ماد ےک عت ۶ اش ی تاغاوروا ِسزوصن لخت یہا

 0ك ۔ ایل ھدناب هر نصاب مع

 نٹ فالصا ں ثواعا
 ۔ںیہ هجو دن وا ےب فالتخا نیر نج یک ت مد اعا ضب
 فر بوکس الي سان فرحطمد زس ٹر ع ہو وکس ا لف یت ےہ ج ار
 ںی سج ور تای باش کس اوکک یار کس یس فی سلوک لود ین
 ویو : ات نو ص اقرت سان اس کار کس یکن لود س سکے سود



۵ 

 هو صاف نت اتعاب دل للا رک بخ ےہ ںولر زج سی
 سے بر

(FP)فدضلر'سا۔ ۱ وہ مراح رکی حرم بس نیکی وپ کریو اد یسک  

 یدکی سا ۔ یت د تالا لاق هدر وا و مولع“ عرج ببم ےرسو د لآ

 نت و با ج بجو رح کارکن ارکں یہ یب اروم اض (۳)
 7 وه ییض توالت اس

 مسن رکف یاری سش ہا ہر

 ایہ ںیہن کں ول او نکن بحضن عالط ا یکن جز ۔ایلرک ور ساز طاف رح
 یکم حق لونا یو عالطار کن تے ات اتر ضیا ا ہو سا

 گوش ان یوم وک ساواک یش وا یم ار یک هر
 رہ دست تلاعسا-یکلرب تلاع کیدا رول ےہ یک

 ضس ی و

 سس اوزروا یوار ےک ےن

 ۲۳ ah و گل دے عار

 ۔ے ہدانر وارق یکن اےک

 ےگ ےن ےک تیاور یکی دما اروم وا جنتی اب تاور هو ( ٣ر

 دارس ےب ےک تی نامت: ساروا کد مهسا ٹاور ( سر

 ۔ںیہ یک ستم ی ولی لک اد تافنص ام ضصاخے ںیہ ناروا تر کت رہی

 -ںس:ںیتیاور نور !ںیٹیدع بتم ات

 اکی نح
 توان رم حت د منشی ۱م خرد ںس لو نس سس رص لود 4 د



 و

 ےک تر الد کو نص 1 لور مرو او تا ورضو هراز یے مول

 کرک نو سو یر کیت کریو وتی ج
 نج وو ا ےکرک خر ل کسب ےک ننه وادار

 گل وبوار گروثرم ےک اف ےس تن بالو سم زار یک نمک

 یوقوکف نا رنک یر تکی اهرم بترمو ترا
 یگ نامی ماکت یو ارا تر اک یکایک سلواوصآ تے یا اہ ےب تااب
 “مرد - او ےک تخت یکت اووضو س بتم رو اک ت ام نصوم
 دیر مات لو کشک طا م یر نورمن تامرو ےک اور « بارم

 مهار مرق فایر تو ار کا سش ل طظ ترسیم تحت

 کت زنر۔ جس طط سا بیت ل مکا انب کک یتف تے نیم ی لو
 ۲ وه کت الا مک رس کت اور کک ےن شفا قور سا نرم

 ماه زا عا
 تک ا ا تضج اضف ےک ارس کد یب ق ےن خاس ل معاملا نم
 وبما یو ب ےس سکو بآ ٹر ع کد تفارر = نا لو ۔ کت اور اور

 رو اےس ےس نما کہ ارم یوم ۔ جزز یا ہو ریا ےس ییا ناسا

 اک ےس ےک وجے ار ےک س ا ےک رسا : ارا اکو با لا کت نارو

 نسب ادا اک تیا کن او بع ےن سا سو صبا
 ےن ںیم رک کے سا ایک فرد ےس اے یر یارک ت انام ےس نت نا
 (یدالا بررزز ےس ھم ثر مالک ب یت



 اڪ

 سہہ ر ےس پت بس لج سید تہی تبع

 -تسایدر اف تیل ےرڑکا ثاردو تعاورر اک ڈوب لومرم

 - سای تچ) فانت ارو تاور رایتعا هس سب

 ۔یرر تل لدن لوس ںیہ مق ںوم رب سل الوو ےب

 ۔ےاباڑد لول ےل مرآ ومر ہک ران الار لرت اکمل وسر ۔ںوہ ا

 بیک عم ماک ےن فر ویر رک ےر ناب سا ںاک لع کم کل وی ۔یعت

 ا سس اب ےن یس ے رکن ایہ ںوہ نام ی رتن
 ااو ںیہ ےن پآ ول ئی ع)طرا

 یی. ںی سرد کن تربت
 جک سان اب حر سا وک اھ هرو رز ناب کروضح لاو وت یرص

 هال صبا وس گم ےیع ۔ ازشون رو نعتپ شو ہہ ملحم ت اص

 بنا ای ها لوس ًانربخا تریخ ایسا لوسا تشرح اب یتتراح ای لہثلع

 یب یرھ یک دا لوسر نعوهردا لوسر لات مارک یلدا لوسر اذان اب

 ساب یش اور راس س ہی کے و ےس بای هو ےے ارایش

 تب ےس اکے یرکن اہ عطس اکل ھے خا ودر لر
 ناک سیر ی اع هدا صفا لوس تار ےیک اره دو رکو ک

 تل نمک ےک شی سا یک ریا لوسر

 ۔ےلی تیا ور راک ےس لای ےس ود

 اے پرو |ومشم اسے تم ا جام اکے ییا اعم یر تونل یر ص



۱۸ 

 ےک وخ ےن کیک مولحم اصش نجس ایہ بس زواولا سی ۔ انار

 نکلی بدا یزلا رضی ف تیم ساس سارق جا
 ۱ تیر ںی سا یکی لا ضس نالذ لحف نس

 ےب ہن یداعاکے نک و خام تاب یوکے تایی سام یاصاسیا کیا یو ی
 4 ےس یز شرو )تل نسب و جاو لت ن احا اک س جے رکن اب تام سا ہو
 -ورطو ابا صصش تمام لا ا هیچ
 نوک کابین

 ريغ وک یم ید مدعی ایدہ ے تماس بام یر تقل
 و اماکن

 -واعا روس ۔ںی ںی د یک ترم ترم رعد تربت

 بوس مس ٹوھچ اک ن اک يرن اسص ار سا ۳8 بج شیر صدو ر اوم

 مج ہا۔7 2: ےب. هک درت خواردن یا ےاملع وہ لام
 سم ےہ

 ۔یٍقتاول ۔یلععز اول ۔ںی سر یو

 ا تفو اب رپ کس وکر فاکس ج یکم اکا سیا یوکے لوس ۔ عش او
 هی سی لوکس ا ناس مارو هلو سد سا زاد
 ` لحس لاس هرگو ہزور ام

 ۔یطتل او سم سحر یہ تم اے اوتو تیوب ار ذعص یو رول
 -یو سم اول

 وار ایف رک اھلا ےک سا ےنںولو ارب یخ رتاول 7

 ییسارو او اکر او شکوک بلطمو ینح ےک ا سلول و ار کہی یو اول
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 روس اب لب اترارغو ظافلا

 ۔عو کو او سود ۔ یو کس رو کیا سر یت رتاوتم لم نا

 دیگری یک ت یاور ےک وادی لوک اول
 هرم آرد ایک ت اب شادی سان نگو که ۔ نوکیا

 ۔ںیتوہ دور م۔ایز و( لو اب نو نی یف درلو رت اوتم
 ے تردماصی حا لوقروا ےہرمإ نحر اک ل دش ب عسل کز ون سم

 ۔انذکلعف اب ہللا لوسر تیار ۔ےر(ناہ ی وار نبع لف
 ۱ -انک لاق هللا لوسر تعمم ۔ ےر نیب نات ےل رت

 ایام ا ےس کالف اع نلت انا علت اباور ہو ۔اب -وخشاتس چ ۔ واما
 تیریو تلہ ۔ںوہ یی [ںسلمع تسرو ےیل )1 ٹر رو ن 4

 ود ماما یک دور وآ يا یوم لوم ول ںی را یوار کم اور

 ہور ما جاو تفوسا ہو اڑ کس اجاراحا هو ہے ابا ےک ےب ترش لس

 اب رک عهنیرنس ی زادبج
 ۔ بیر ززوسروسچشم یہ ںیہ نداری
 ا یا ںوہیرد رن نیک 1 یب ریو رے ترس روس

 تار يه بسا و لپ هد وه حب هد ورک یم نی اف باک
 ۱ ۔وہ نایب کک انا تارا ساک

 ےک س یف لا وت ےہ نایک تسو ایا اتار سرو چک
 ۱ نک وک۔ وام ساید ار یود ا 2ما تاور رر سکو ترص ەر ر۶

 ۔ے اب یو ار کلی ٹوک سل ولو رود سپاس رک رم یر ر ےک یہ



۳۰ 
 تک یز وا کد یکتا ےک جٹ ہو بزغ

 ۔ ییز ناطے بید دف یہ
 پت ےا کت اور بے یاس رر نس یں سچ ہو قلطموز

 یو کین طیف
 هرس توفت وار ور 0 رے ٹاور تو یر بجو ینو رو

 وم : بر خس اف ترا ثرحو الارز یر

 مپ للوقف
 لس یی ۔ںوہل داعو طراض اف وفا ج عر عرش نیر یو ار سنج"

 7 ون تلک یہا

 تش ےس ں ولو ار ےک حی یو ار ےک ساک سررقسا ق ا ,ےی وم لت 7

 ۔ہتاروا ر ازل-س سعود یکں ورا رو نا لوک

 ۳ ۔و ڈا ٹو للو ا ںوہ ےک رو لاو رسا ہن وا
 سک

 نم سا و ےیل ورس ل و( کرد رگ ازل حگی وار ولو

 وم زا

 سه تص ےس لولوار ےک ٹر کرار ر ےک لس نال نح

 ۔و تست
 ھے قتل ےک عد رکےت نی ارے ںی هرخارح

 - لو قلروا طفاک ای وقروا لشئ وا ار پہ ےک ںی یو

 بج کس ۶ یوار تر طوف اش
 توکل مار ےک اروا سد اشو رص سوشا

 ول تاور نال کیو ار یوت ےک و ار فی تورو 52.



 از

 ۔ں تک ت و ہور وکی او لاقتروارگت سرکٹ رح کس و

 9 یک نام گو کیس سار اون نتواند ترم یبا

 - س ےل تدلاسوت قعاوشوا علا توک فاو ساون
 اتوب تو کو ارو دو ضا تبارک
 نر سم ار ےہ دای نے سکا اروا

 لنت ےرذ برمی تا ایگل نج یا ےس یو اے دی کرا 1-4 ٢

 Ors اٹ ےس - اول باخم توم لعو

 میسر دلو
 و ےہ شرا 0 ترم سس

 لول ارو) ےہ لوم ضو کن ع یر ےل وہی کرا کا فلت
 - و شی ین وار ےس نم اطن ل ارتعا قی

 تاع ناروا دپ لو شا وکف ر اوم ےک یلومقرن ضر ج۔ خو یو سام
 نیسان ام یخ رتن مہ یگو تاب مقر تب وتو نک

 اوز ناشر | ورم دو اوم نرود نجسمیقق قوم
 ۔ایاھ اک EE ولو رول ےہ ۶م < ابر سخت سو ببرد

 درود ۱

 یٹکاپ بیس ران کس مارک کی 17 al و وورم ےک رع

 SAZA طرصو تاید و ام ی وار قرک اکو اکی ترسود ۔ںوُ ایٗواس یرار

 رحسرایلعاپ

 عطف لضم لم .قلح ںیہ بجا کد ود سرما کارو
 ںوہام اسی وارو رت اپ بیدار تره نسارتبا ےک رم سہ نوح



۳۲ 
 کور ےس خش خشم چک یس ےہ لاو کن بوق ی دلت زرت لکی داب
 ۔یگےالہکس لع ترم وت ےہ سیم ید ار گه ام اهر ہبوتےرک

 وک رک یاور طی ا ۔ وپ اداس اکٹ رم ستی و اراک وا ےیل لر
 ات انالم ےس سجکه سال ارد ےہ رکے لباسا یبا کرا کلاس

 نکیل مک او
 ںوہ اہ واس لس وار دان ےس بود ین کٹ رم لضم
 ۔ںوہ مقاس ےس تاباق تفت ید اپ کیل رنس یک رم سجج عم
 ساک تی وار نالق اب وہ تیاور ےس نارا ف هنحنع س سن نحض رم
 متت افالم رع یوم یو رے ےہ اور سم یی رایق ماما سیم ساس تاج اتنام

a ۱تباور ےز غیور اکی وار با لورو ر ولوو رک بطر  

 اقا
 وار عطار یب

 ۔ومر وہ او تان رم یوا اکس >-ععرونصوم

 روم ایکٹ ساور ےن یوارےاو ات ب لک حب کو تم

 وہ اڑکن ابطا تراک جست
 بیوہ را لش تککد وں وہ تایر نسل دم حلیم
 ۔ نقم حرر تساوی ںی و یا قر
 ین کدال جرم
 وسایل لوت اکی لات ییا ںیم ثیدح نن ناما جر

 "فلا ںیم نشیب ںو گو مرر م رامسا ںی نس ل رص سس بولت ہا
 دو و ےب جم دم



۳۳ 
 ۔وہ ایدہ داز یواد وک نسخ و سالی ی زا
 جن ےرسود کت اور کی کھ پا درک یب حسن یا باوا

 "بوم ید واپ لس شرم نت ترابعای تاوا رس رکی وار اب وب نما
 رخ خجتروص هتاقدروجو اب س طظافا اب یم تاو د اما ۔ یر نم

 تاور رامسارگا | ےک حص کس او باکس کج رشت یک رک
 ۔ یہ ترک و ایکو حج اک ص فص ےیج کادہر ل طرا سی

 ان یک ید دانا کر خا ںیم ی وارحم اپ تاور
 ۔ ایک اب ںیم ترابعا رر واب بلطتم

 يا تباور کسر شی ےن طس ا۔اھر سز عیب تیاور ےب ضب
 غلو رکی حلا تور هک سیف اک رش ےن با ںیہن اح وکی کوس ب اودا
 ےس س نیلا امام امام راصتخا اک اروا مو می توری ون تر

 خیالی خلاب تیاور یر ناف مای ما حتما -.کرصب نا
 اکظاٰلاوکن ا چاوم نیدلا یف طفقو تسارف ںیم نر ابد ےکلو گول نحکچ س لسا

 کاپ وکار رق سا اکبلاطمو ناوم ںیم خم د ےک ن اکی رکے ہا لار
 کرم یقین یر ےہ نکس مشی پکے لم یک اذا
 ناب نو ا ازل اہ ناوم مو یا وک رع کیا کے  لوق اک
 (ظافکا نرکزن) ترک

 ےے کاران ےس روی سد وک ٹیم کک ساکن اہ ےک نر یب ان 2 |

 __ (قاژراپرع تنصم) ےک یہ کہا سالن ارپ س نولففل تلخ
 نا گورو امار ن م ںیم مادرت اوراد ض الا اب یک اکر گو یف

 ہال تاور آن رحم یا افر را وکی لا ت باور ےہ یر تک ص اقص اف لسا



۳۳۷ 

 ۳2 تر دایهوردا ات اتمر دای کارها هی

 لاو دون مخ ھم توپ ںی ی یوق ٹ م نی اکلرس طاولا

 کن قل سو کر کو تره ا ا وہا کر ما اکی ارد ےک ہی

 نشرو وہ ورخ ادو مک جلو( ایکٹ باور ے یو ار ےس اوکس حر هم

 ہنر اه زار یا اب شه راعرا لک ۶ ےک از ا اور م ہوم سوم

 ار ظواعرب رسی وار اک > دات

 اوم کو نحال ہنی اعاکن ای وو مے رو یا یوار ےک رہ طلتخح

 یر یل و ہو ور ےک 2 ملو یوم ہصرافزا لت ت اور یک وار
 و درو ۷ 2ھ ثرضص

 ۔(ںوہ ہلا واربسرواوم مس مل وید ترو یی ور

 ساب لر رق کوا ست توقوم

 ۔ےرآن اہوکر را ل نو لو و لوت ےہ ی بام یوار ںیم سیم عروطقم
 ۔ںیہ نیک یھت اوکع وطقلو فوت

 ے لص لیا کوہ تماس د انس ی لاج یاو ترم ریس
 ۔وہاوہ دواس ںہ نایزو یکی وار یاں تاور لد ےک رج عمم
 ج یا ۔ےہرککد ڈو وچ سحرا بیخ نسح سوم نیل. ٹو
 کرم جرعه دیلوفض یوم ےل لود تیک

 -س ( ء٣ )سجی لع نف کوہ یئافنا کن ود ا ا

 اے ی تای اودروو اف کل وس ںیہ ری ےس رم ہو یا لد شلح

 ۔ےا لب لال اہک ا ہارڈ ین ایک



۳۵ 

 تامالط مع
 720 یو طنز لو تی لوح گاه - 2 نممرصحم

 درک بس حر ے رات سری یے ضل کن ا ۔ےوہپ سہ تش سرا ےک

 ۔ںیہ نینجا
 د کلا کرن ۔رنصحے ی وار سم سجی ات

 ۔ںوہ یوم کر < نر یک رم کل 11 [-نلطلوزنو ناطر

 روا یکی طور ول نوا ےس ںورنس ی رود ںیدنس یک سن ارگ
 -نلطملوزرکل ما وہ

 ین نر روا ںوہ یونس رم کرا“ یو روی ولع

 رنںن جس سںورنسن اون درو با او حس ست لو نیو" تبرع یارو

 متال ل اقروا کا یاب ںی دا بہ

 فص ی ےک حرص. حا :لمداسا یک نشر نفلص کرا تئواوم

 دل اهر داریلروا وہ اوم ۔ ےہ یو پ کن

 ےک مسا یک نص جانی دالعد انہی بلا کک یم خشن
 دوم ےک ےس ایت س لامر ر اہحلرو اورام

 ا یف نصل رم ام کت ص یسک ن کٹ رص کیا - تاواسم

 ور ار ی لاب ایروان یم سس کت اور ےسدنس ی رموو یسکوک رم

 سد اور یل ام ےس یرسدد جج ےس دان ییا ٹرم کا ۔ہشٰامدصم
 و: یو اس ں٣ لاب امررارقن رتاسکد اس ےک درا ےک صم

 ۔ایرت اور ےس ےرسو د کیک ںو مدو د نار الا رت ور



۳ 
 یک. زکت یاوراک سطر مچ رش اصالا نرم | تاور

 انا | نخ صا ٹاور وک الف ےک ا ای ٹاور ےررکش اکو مما اب ےس

 سرب ۳ ےک اور ےس نیب کیا یمد ود رکا نی الو ناس ت اور

 کتب ور ,E | نلاستاورولتباور یکے او ہوم ایک لع سرد 51

 ۱ دیبا
 ےسہ وان ل حاتم ے انا یب سکی ےک اور اف ےک دن دارا ۔ںلطم

 ۔ںیہ یک لنکا سو فلوت کیا بس ےک ب سای کت اور رص کا

 ۔ےہیرورض مل تراتا ےس شرع ی ےک ٹیم ثجاور - تیز 2

 کرک تیلور ےس سا تہ م سرخ رکی خش امشم ام تیر
 مکر ہپ اتم ام ترمز یو کس او گرید تزاعا ین ر

 ۔وہ یر و کت اما یل ٹیم تادر ےن نت ساکھ ای تز اھا
 تر رک بے بلاط تبش یر وری نجب تی سکے سرج ت زاوا

 ۔ورکٹم اور کس ما

 ۔ےریر برام قوس اب ترمز وس) "۴ انا جت و ارم

 دامو تاوتو ترا ی وکب اک اک ول بانکی کوک لاط هوا و
 الف قنٹراخا یک تفوسا ےرککل ترام ےس باک لاب تبار
 ۱ ۔نسر/ سمت اور

 الو بار ایربمہکی کت بعصو تاوو تقوا ےس شیر - ےک ترصو
 کرت ارد تز ام]رضا ےک سی ریصومن کے اهر درگ

 ےس دن ار ےس نی ااف بتن الخ اک نیم مالا

 تعالی تن کن رای یعے مک کہیے تھر گا یوسف را



۲۰ 

 - کریو تزاجاولبکےن ںیم تا

 یک ت ماشو ما "گل وواو بابے ناروا لول 1 ار صا ۔قڑفم "وقفہ

 - ها قر و یف کن اول وب یب
 تالار ںورہ فلکس )رو نفس مضر اس ست فلو فلو

 (فجحو ص عح سی ےہ وم لک یخو یک لع ے او تل انی سک

 بس کناں وہ نفت ری انف نک یوا جاش ۱

 نم ملت نرد خم تن یر تب لو نفخ ام تملک
 کرک باور ے خشک ص اتش رو صا "موم ٹاور قرط

 (سم اب بن بکر اب لاھب سام ئاھکداتسآ )روم

 ۔ تست یاب جر جر اکا رکن اا ا وار سکس

 باک لی ال رم )ر ںی ٹیم ںی تار نار رج رها
 - ترور سیف لر ولی خرو تس سا مو

 انڈر کوک بیڑا از امت نص ایک رم یک صلیب 7
 دا تار یم السار اهر و دس تل اک ےںج۔ ی یص
 و اپ تادو ری ئمالسارو او مووی و اسب تاک ےن رخ جد :
 و لب تاند رب یہ السارد وا ۷ واین السا تلا تی ت5

 را اپ ا زنا ولتس تو

 1 و ےب ریزہ درس
 ےل طح ا اغا لام کراس بل کر وه جی اطم اس جس سرو

 و ۔ںیہ تک ناو ےک ےا اب

 ۔ ںی ےک یز اروا تک رم ںیہ تی وکم کل وزر لخت لوق چی مع



۱۳۸ 

 ےس ۳1 ایس ںوربوم -یسایوم گی نیہ ابو ہیر ر لو لٹ لوت ن الط |اکٹ رم

 ۔نیمب الو لو ل وقر شا - بیج کل وس رر نو لول ون ٹل حس رک

 موم لورم خانه ضعج- یر ایخا
 ۔ ےیل ن ابرار اب ثرص م. تییاور
 -الاو ےرکن امت اور ۔ی وار

 -هحاول تیارر ےس سجن رع یوم
 ۔ترایعل کٹ رع ۔ غیرت

 هنر تر ےن رکے رکن اہ ترط بز یار ر س اں لو ام رز
 ےرکا اند ےک لا ےس لاد انس

 - اول رک ترمن سنت واو ہو ٹاور لوص ۱

 حس ام تر نیتءاوتہو تیاررلالوصا
 نابض اصو | لم رج

 ۔ایرنایم یا ۔حرج
 - ید تش ادو یلفاتوح-ررصامرص

 - اردک ت ارد تفو اِ فک باک ام
 - تو لپ بیع سے اکو رل رم یکی وار سیٹ رج اروم

 اراک | ضمن وم ےک رد یل ا یو رم اےک ت یاور یترس اسال وت ۱

 نرم ارم ےل اب نیما الو كل ہو کب ر احلا نی ماین اس الا ع اہک
 للت یاو تر نیا و چ منا رپ اسلا عا ہک ےس لوق جد تیاور ےس

 رن مارک ت اور تره نیا ترس اسو م سو ہل بک رس امارکے اہک حا
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 هوروا ےہ لس تاور یر r ےیلکت طم وروا تعادل هریو رک تاور

 یگ مت و وحس نا

 ور تب وح نانا تینانو رک تن سگ ابا لس
 ںوہ طصاو بید هک گل وسدروا یوار مج ست بہادر ہد - تان
 درصد اکرم ایا - نئ

 کر طا برم تع او یر اد نکس
 ول 1. بحاص لیتو م ول اهرر |, هو و ترص ج 7۳

 ۔(ںوہ ر سوک فال حد ظواع

 - ںوہ ر اب بمیرم کال نسر کھ تی

 لوپ مس ابو لر تو ریو د نسر نت بیو ٹیر اعام اھل ج - ملام
 وه ر شمس لباس ے ٹیم د نات ر رک

 اے ےس سا ماع ےک ر اعا ےک تاور یب ۱ سخیو تو اعطف

 , توش ی طے ات | ےک توش ےس ا۔داحا اب لو ناتو

 ےک شہد لب ازل نجر اعا ےکت اوددض یا ترم توش یئ
 - ارت ول |یطسر تا

 هم ےہ عا ےک اوز عمار لولی تاور جلال ر لا یطق
 هر لالو س نوظفل صلوا

 وم جک لیوا سرک تلالور لور حول 1 ال ۱ ینط

 ۔وہ یک ت اور مک تہی ر سج یر ی لیٹ
 وح ورک رخ انک علص۔ هرو کت نس ۔ رک تنس. ثواعالا ما
 - ی یال ث یداعالا مادا تایم کت المان ا چیک



۱۳۳ 

 دا لبا ر شر یل جشن کما سرد تم لت
 ۔ا( تکی امت وا سان بم لورسود ظافلا ےک ختم بابت کس نانو

 رج رش
 -یوار طوقس- لجل

 ترق ناف تب 2: صل

 یدایع۔ئداع بی ںیہ د یت نس باوصاو لوسر لحتو لوف - ترس
 همه تروزم ی اوو یو اب تفصیوند جلاوتاهد یراع

 ۔ یگ ےک روی ہرن باو تین ہول ا ہد ۔ییگدابمع
 وضو لا تنسےر ود _ ترک ۱ ید روم وکی درک e4 ۔ںںیڑد کیر رم

 هاو رکک رح اج شا یکایک وع ییز وک حد تستی رخ
 روم انکے نسر اک رن کا ا ایکس کرو یکی کیل تربت نص

 ۔مارر -ل -

 ۔للن رارق -شراول

 ۱ -.تماور سل شم

 رک کتب اور ےس نرو f مع یو ر ےیل کارو سل

 +« لس لوکل عف ساروا سرد وکۓ او رک تاور سا یس ثب ح۔ ےہ

 ۔الاوےڑھکس - علیصو
 کت اور ےک دار یب کیا ہں چ کو ار ہو لاری و

 ۲ ۔ںوہ ستنمم کراں یہ ٥و میس ۱

 بر ش کس اوم اکرم ےس تنی تر کریم
 ۔ںیہ یک ک رر تموکساوہب یٹکیکف یفصل حرط سا بنو



۱۳ 

& 

 رئال
 پ لت کر ثیرع ۔ ایف رن ال کے حاز لا طو اش ءاد

 لا - لب مزال مر شود سل رص کر اپ ےل ل ڑلود ٹو قصروا

 و ا و ابصا سین اھ ےک تزنردط سود کو ۶ کت ال اع ےک ںولو ر

 و کد طبع ا ںیم ناشار یکے اوہ سل یئاسےس رم یجب پدح ٹو ی وپ یچ ازل
 رو چتو کہ دوجے اکر ںیم ںوفروص ںوود ۔ یگ اوہ ہبتشاس کدام
 ۱ کم

 یر لوک ترک ناتورو ای ںوکود ثراعاذع(۳ز

 رود یا ی و سود یکن وم ےہ نو سین نشان مر رود
 / ومد کے ہردقسز ترم تتلو ی اھ لہ کٹر حر یی
 ےہ ا رشت یکتا فر لو زا ۔ شیخ شت یک ادت ےک ینا
 یا کپن رف نا کو یا ںیتدع یک نا کمی رتو یراکے بع

 اپ  تاوایعا«لرم ے تاید الا اب لو: ےتاو اف ہو ہکت رسا مات ےہ ےس

 ی مکس یہ یر ناخ رشت کل وطفل نهج ضی ےس تاللاعم
 یک آر گہ نر نوا بي ںی ےگ نام کل اجالا ای ماروی
 هنوم نام رکا. شوم سنہ تام تاتو ےن ارو ات ےکن ا ءا ربا ےک نا مازکت یہ

 ای کا رک ےکروکن ےن تزمح ن کنایه سال د تاغتلا ضخ
 ۔ ےک تسر باس سرعت رس زهر فہ وجے سرا باحصاوس سر
 2 -یلفل کروز ی ںیہ ود کر مر
 یو تحليل سا دو فجر یوم



۱۳۳ 

 ول فلز جود یژفن
 رو راس ےک نب ج نم سہ بلا نٹ ضم ہو سپ لوصر امار احا و (ھ)

 لی )-يټ ماقا چے ناق ناتو یرفن بقا فو وہ من زق
 رو ےک و ٹری هو( اب یری ور ےس راو حرج سس رع ہو

 ای کیف ںوہ ارفع لاش تعتد اش ہوروا لو تبار تقی اح داسا

 یہ ین یڈرغم وب طفل مای تاور دس ےک سارو اوہ بیرفوج ترس هو سر
 کر وفات ےہ لو شلم ترم کن نک کا مامارو مم اما ہر

 گن کل رام. سوق شل ا سن رسید یسک
 ۔ےہ لوق مون ید اع اکے کن اہ ت ایاو رر تح کی لال او سراسر

 ورس کس اون ے ید ا اکے رکن ام ٹا اور بلیو اراکت اور سام ر

 دگر
 رس یاب ص لو ےک ہد
 ود تو ےس مے تردع یب ریروا یس تر امن ےکرکک تمص کیا هر

 - یں وم عش رع
 بل عفو رنو انکل تیره فیفا سونو نیم ١١

 او ار هراکا تاو اال ۔ سسس نالطو علو حب مو لالع اکا نام بس

 ناروا قالغا راکموا مر ںی ص یک ص صو 8 (ءالاضتو برو بیک” ےس

 ایک ٹاور ےں ےس تاخ ا تر روا اردو لازم یل اک حر تماشہ لال

 ےک نشر اوس تبع رات ںی نا کفر ےکان مرکب دير کم روا

 ۱ (مصالترلتمالطر
 "تیر اوو ل روا ین تماررو تاور سورز اوج ہری م راع اہل ار



۳۳ 
 ۔ تونل ین تولا یطق۔ ںہ لو رد ےسر ابا تا

 ایںوہ اوت که ےس ا ماع یہ ک٤ تسراشع کتب اور رس ا نیب ص ج
 ۔ںہ تولا ی طف تر اشعا تو دا

 ےس ر اتما ےک تو تا ہو لس ازل تر اعا ے تاور کب اس صو

 پی توبلای
 ۔ںیر عد تسرعا ےک ت لالدر لود یا یر عج

 لبدااب تاصاصتر ابتدا کا ۃرابع نار ولر یراق
 5 ۔ےڑلالو سو

 ۔وہم یر علل م اسے ت لالد ملولرب لوجرل لرلای

 - ست ںیہ ام حطلسا ںی

 - ترول ی طق ترا ی طقوم یی رمزا
 ۔بتنالرلا وا تولا ی طنز چ مرنے ترا
 . ےڑالرلا یطزوا توش ین بی ص ازل نحفہرم را
 - برا رلا یوا توبثلا نطر ېر ارل ن”نیبص 1
 مو بسه یرذ یب ںوتاو ر ری امر و ٹاور ےک رد لو ۳

 ین دن کمکم بب نص تست هزار | ےکای نو مملو لنت
 شوش اگے رر سا ۔ ےس ایگ ئاو امہ ےس فرشات اک وبا نی نازکا دسرو

 ۱ و م اوت گوم تالف کس پلا ٹاور یک

 رک ال رب هرز ےس هان اکو فرش عج ۲ت فوسا اک مد اعا ما ر
 بشر ےس نجر یی شک لوق اکی ما نب اد ورک وا
 (یت لاو راسالا رہ ۔ںوہ یر ٹرصیت اے رس اد مای



۱۳۳ 

 ےس ںو ناک ویک وک ود دارن کن رم گاو مولا ےس لوت کم
 ایمر کت سیر روزت ا هداب ےہ ارا بید مرم وک الدین کیا

 ۱ 7 نشان اوز ۔ ںی یت حدداز ےس ار
 یر ناصو راک شیب داصا زا نی بسا ف رک تحاصر لو هاش

 ائ ور ارب تہی مر ار سد اینا دون ن اول ناک لالمتس او تملقک

 ٹول ولا زا هو رد رول نا طح گاو حل انڈیا تاور راروت ببار
 ( نا ةو ) رثا

 یم نیل اما ے یکن اجداد یکم اقا نت تصوا هر ت>اصرسا لو هاش

 اول عیب ارا طسءا ہل اکی بما ۳ تانوممولح تاور ور ار انعبلوت 5

 باور انف 2 اع سکه انس یگ اور یا ےہ لوق اکی تمہ ماما (۱0ر

 ( لخرملا) ۔ےہڑ یکایک مات یر امام نوت رم یکٹساقخو
 مسکو وک تاور ینہ ں یس یھب اوریکں ولو ار اے نک هر

 ۔پہےما هع

 “ےراشتعا لب اےک او ار ےہ ج لم گران دم نا ےن اما (1)

 - ون افا یر سو ہما اف ام وت يق افن ارپ
 لوک یم یم سم رع یموق و کن ا سم سب نفس راد ماما (1)
 اعماق سیف وہ درن اور ت کچا اود یہ تلک سس جہ ہر

 امت د در نو جیل اور ںیہ تی لاپ - چ ایکت اور ولسا

 ۔ یسایل ٹاور وک اے ص نیٹ اس - دواو ولا کړ ر یتورا ننس

 سیلایطووار ولا رسوا ۔ںیہ ںییسیاور یکایک( ۰۵ ) تا ۰

 یک( موز



۱۳۵ 
 چ

 کیم کاره فح هد اک حب او ٹہ صل اھل ي دا اش

 ٍ کس ک ایرخا تک اا

 کا ایج کہ تیس وکس ا یز. لو رم ےس سا اکہ ںاج ف رحب - ح
 2 اینو کن یر سود حسرس کلا رو !ںومازا لوپ راس ورد ےک رم

 نانا نیرهخا تلح إ اناا ای اتر خا ان رح طش ے -لاذ
 ےل حتاو سوانا تار تیام رک ظافلا ظفر" بے یوا ام ےل ےک

 واولاد تفسا ناس کپ یت حا انن لح ۔ ںیہن کرو طانہک مپ ےک
 ایا ت اور تقوس ارت اس نفراخا افرا - ںوہ ےس ےس خواف ا ہک

 ۱ وب قلی انس رک نت

 مج وا لادر لا یر ۔ انزال ہیر اعم عت ص
 ۔ےبن ول اکے سور وتر شیر ناو ےت نام ۔ یہی
 حج! میلی دارن إو ےنآں یذہدع بکن اج ۔ لج نعد یبا نع
 وہ جا فرعیک بیا چلاتا یب

 -وہ اتوا اظعل تعلاض لج ںیہ کرک ضا ت قوسا ےس لم
 بوم فعل ف هولا تل اھل تن تفوسا ےس پی

 پو داد انس وک شی او پل عقاو دانس ںیہ ایج ی لع ءرق
 اکٹیزصاب ٹر م ف ن او بانو اد ںاچ۔ بابلا اھ ف رصیال

 س ےاتوپ وام اروم ونصر

 -۔پرزء۵ِإح یر ے لزم تلح اش
 برا ںیص تونر تالک هنسل | نم



۳ 
 سس ۳ هد م ۰

 ؛ او وا نی مارو ا عا ےس سا ن إو ابا نو وه جیب

 ۔ےاعود توم یورو د اش سرم اش نام تصرایتعا

 کوم موصل بکن او بنت سن اچ ںحاور اغا ہت روغ
 ۱ نص - یسایوم وام رس

 فرم صو
 جاکر شہ نم یک اروا ےکرکت اور ٹر دو ہو کر وتس کا

 ۔ تی او کا رد دعب سو تیکت فا ہو ات ہوکہ لایا
 هیچ ےک روک تی کوہ تزل ا بلط با یہ یھب اکن بام
 حوا ةشيحص ال از نو ا اض ہل لاط کبدی رطب ےن کیا ما

 LIE ایل فارم ےکرک وو ل ار اما -تد لار هر لرل

 ایام ہوکر تی اپ روی جاصرالا۔ تن تر اقو تیا
 باز املا بویر نر کت با هانی

 ؛ ےترکن ام بلطمو ین ٹ مرم ۔ےھت مون یروھت ان ع_نیرل زخم
 7 -رماب ے ین ندد است اطل هنگ اہ یفارمہو او ٹیک تاور

 اب ےس ےس رپ ای رغاصا تاک یا اب سیا کی ا بلاگ ایم

 ا امن ب ساز وا ںیہ نم سا یو ڈو یلوصا رع اوتو ج۔ سن ارب ےرغاصایکرراکا

 ۱ ۔ ےن ایک سذ انا
 ےہ مت ماہ یر یاں ی سد کامل ایسا عش ین

 - لام یبگورفو ناروا نو- رمان بره ام مال ا اوم ٹاک کیا

 سوم اوست
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 ےل نامطناہشک
 یوار(مز ہند لداعیوارب مر وړ ووا عباس )٣( وړونو اپ وار «ار

 فدا و طاش فارم ت 1 ام ےک ع کور تا کو ار ھر ےس رام دن جا لو

 یواری() ے ف ص فاس ےک لول وار ( ےڑ ۔ یکن لہ ظافلا لگے ثمره ر
 نا ےن رس | ث رعب ےاھر تاور ےس فط یکے نی 7 اتا انک تماور باو
 ےک ٹر سجن تار ظوف ورا سا کک جرا هتسارتبا ےس ن ۹ روم سروے

 3 اشا یو کم ترطیسود 1 سس کراس ٹس و ےل او وضحت ق وے رک ناہ

 هراشا عمود تفر ےکتیاوروک رم سان« فحش
 کر اب یک اکہ راشا سار کے ساو کے ساو ےنرن امہ ٹر ع سیل ۔ س ےنرک

 ثریا واولا
 مهسا انا ریلعرف سر دیلع ترقد فراخ( در ی حد تعم ر

 ةر املا ىا نک ر ةزاجب ینهفاش ہر یلواز هناا یبا

 7 رسض نعم ۸م(

 ۔ی یت اور تخت تک وار گ٤ بام وم محم نکیل حو تہ

 - ےک تعامس کش یھب و سود کا کوب مولحمو 11 اکر اتما الح
 - ےس اہے وار راک اہ اکے سا دلع تارق زنم رخ
 ہاھڑب نسا ےس شم صا اکے امو م ولجو ره هیلعأرگروا ایرهخا ر

 ۳ ۔ تره لیک ت زام ارب ۔ ےس ر خا زبان ۔انس لب لو رسد

 ۳ و یکت ای الم ےس نوا دره اوماک شی ےہ تسرد انکو لی وار سا نع



۱۲ 

 رپ عقاب لی تیلو دون ںی

 ل ےک ےیل ٹر م ےل ولن | مما او اکراک ما

 ےک نشے ا هات زال لوط ر وہ و اسلا لص سرع لر ۔یر مای ار

 ےہ وار( حر ۔وہ یموا قار و اک دافطکوار )۳ وم دل اسامل اسی وار س 0

 وم تم اتالع کور

 تاور سر ںویتل اٹ ور ام م) ومو اس الا لمعت سرم ( | رطب ارس

 ۳ و تلعودو ت( ۵ س ںوہر وہ تاور( م) ںویرصحم

 ٹر لود طبانم
 ۔یریع نفت یکں زرد مو یراکوج کاج یکل وت ںی هو ار

 ۱ بی ےنیرا یی نج بر

 ےک ماس یت ۳ر
 - س نون ارم ےک نیک طارش (مر

 - س نئاوم یک م خس ہک راک ھ)

 ۔ںیہ فارس ےک اھ شیرک ر

ASS 
 -۔بسر حط ود ب ابد رر ترص کر سود ولرم کا ام الوتدصنعراوتم

 دنا سرد نا کیا
 نما

 عیب یخ اطکس نر صو فیر نوکر ٹلالر توت مار

 - هل پسر وا



۳۹ 
 تک ہا" بو هافتس رج تن کیا ۔ تمعا (۲د

 سل اںیظنوک

 امت لف ضد وک تن فاو له ےہ عر لوایح تیبا(
 ۔ے یر

 لگا نی شارد لف فاو ےک ٹرور ےس سںوسرم لش یوو -یلاول ۷٢۲ر

 یو جم ہد اکر و تا

 ۳ ۳۹۵ اسقاپ

 وب تا اشک وار اکث رم سیا ۳ وس للعدل( ٢ر وہ یوٹی وار (١)

 تاور توعام -لوو اکا یوی و ۳ ۵ )ور سام ںی تیم ع یک ھا مر یگ یب

 یس باک اصا تاور 2 تک کا( ا7 تر نکرد نک

 1 اسم السرد | غروب تل اعوک رص ےک ر ارج رسک قم تاور
 انش یز علت او یادش فتا ےن ستونه کو ار سات او

 ors ا۶س ناپ دا رتو چو مت |لژود نا ہر لیے نا

 ےک ےہ

 تایاله
 تہ تم لوکس لسا ءم بقل تک لو ماکو ار

 پیری اکی تر ترا تور کر تا تدا

 لخت تر را ںی تیره تر)فو تعام < ےہ اول و خ۱

 وہ وص ھما رر پلط-وہ صلاع تم یں ول ود ب بل اطرو ہت

 : حب ال یخ خیس الو ا تقف اہ ےک ابد رب یت ر

 کور تام ےس نیت اس سنیزاوم اکے ےرکت ب اس سی تر در



°( 

 7 ۔ےیرورع نل

 اکڑ اما غلاب لفاع تاور ترام ارگ ج کوب ین اب اند برش« ار
 ےب ی رر هوا اکا لما توو تاکو تاک مس عو ےل جی ارا 7
 ملیر اف( ناسک ج او سول وم سرو ر شابلطے ت ےک 1م 2

 ۔ےرک رقم یسک
 هو وک الا چل کے س چوک سم کم یارک لا ٹرص وج ۹)

 ےس کر دره اوہ فئاو یکے لوزن ن اشک فٹ رح( (١

 دا بیا یکن اروا فان اف
 ویو ی پارا ۔ماکحا رپ فک ی نو سیم رم ںیم نج جت

 م تل ص لا نیو نرش اربع ته میل تنص طی ےکرھ سا
 مال ابر ونصحت زا سیل اسر رہ پہ ہقداص باک نا فہ لیکر اروا
 ی طبی سیب اینک مبل اوقا لوم ئا لا بیت اک اوج - فوم فیل
 رتلا یر اف اد موم کسا اوو ملتا ورم عيد ام - ایکن هلن تما

 تاب ن اح ےکن ین هارو این اسکار - لیناسم
 دمای تب ارم پس اعلق وتل یار لا ی
 تر تع بمحل تقاطع ها ما کا هیرتوک

 و تہا نرو رار نجزم ہی طر وادول ارو ےک ر اک یوم ین ۱

 رر ہری یش ید ام نین ن بنا تکی رسا تنص نیک

 ۔اگ فی اسے تعا رقرِھحإے تب
 دوم ےک سا ۔وہ ابا نبی مت کت داعا ںیم نج ھچ



| 

 ]راد مرکب میچ فرم یت ا واھ هتل یر حنات نی
 علم
 رام طی تمار وصار سسر - لوپ رو ما ثمر اما سنج(

 ۱ - بلوز مول

 لب زینب یر ممکنه کج ۔واڑچا
 مو تای میسر روش نرم یا اب او مکتوب روزا روا
 ساک قم یوتاب نقاب ےک ناس ےہد ایپ کوہ اتو
 رجوت کس شمزی متد کاو
 ۔یب f برا اکے ن ںوہم | شہ مکس ی وتم ای یم تب امن یہ یز طح

 بس کیک لن کرج شام لع شرم سونی جنرال
 صا کی ار نادرا ۔اوہ مراحم اک( لس ق وتلا کرس نیش ارپع خشم ال
 موم ںی ماکس کم تا نیا کر اف تیم از درک شوکت اور یک ان
 ۔ توپ امار ا نس ن درا ی- یہ یکی تاید مک

 نے ن صز طاک ہم
 بس راوی اب دل سوم تاقرل ات سریع ےک ند شمار الف رو لس

 هی ترص مر کیش زی بکن کوب جسم ترم
 یک لوصفو باربی

 یار نا بو تافل جی حد شی
 میک م اس هی مامر ھوس مرہ ےک یکی بیو انن کس نی از قوا
 رم اکو ےل ایل او ریش هکر وک ں ودم ترم ےس
 ر اسے نور صلی امیر نب ےس نا و بیل ے ت اھو تل



(TF 

 کارکن نیم نرو یر نام آے وو ی ا نہ د یحسہ مار نرم
 ر داس ںیم ماس ےن ر ھلو ںیہ نکے ار رمو ن رر ارع۔سڈوک

 یے یز سپاه نت ںیطساو ےن بیش ہت ںیمورص ےن ی هدایت نا
 م هاد بع نب نا سم ہے برو ن رشا س ںیم ناسزرش ےن کراس ایش ادب
 ےک ص الہ اک رم رکن رز مملو. نیک یذصت ات سیم ید ےن کا
 ۴ جیسا و اک وکر نا۔ ںیہ

 اس ل کوکر راے من نامنع وہ نو ق اھ ل ٹکر عاما
 کروا ری ین من و عیب تایاور سلو بم لسا

 ورزی مک یس ا فرص بوم ا ےس ٹرک ثرع زو ۱ یو تایر کس

 تر اف ےک تیک رو تت ےس سا ناله _تققا و ےس تالامےک
 دف هی تیر ورد فیروز
 خاو ا ورو کز نا سی کشمش ولی مرت شین ا ےن ںوگول شیب
 رک ت اموضوم تم ےن عا و یکی کک کم ےک ویدح لت
 ۳ یزو نیا ی

 ثٹثںںفرص بو حس 9

 ۔ہقداص باری ی بیت وک ی تیرم چکا یب وت لا

 یت لوصفو بارا وکں وب اسکے ضل ی ےکن ا س نبا
 سکی یل تارو میک اص و عاد ح طا اک ش اس ادب ےک ا( (۳٣

 یر بيش ور ابا بت یک بم تمرس ل ہت ابتعاب بتر عج
 ۔ےک لوو ES رو ایر یب اولا بم مج ےضبا مر



۳۳ 
 بإب یبا ین ۳/۴ جوک نوشرم ترمرککر بز میت باوا ےم دا( ھر

 رس بی جرم ہو ںیم تقےک سا کرک ونح نایک
 ۔ تند ت اما

 لابی« تاک ناسا ماتت اسے تم ین لنت یر
 لو اک اوالتخا ومغو فول و

 شب کوب ل اور ہل جت ا کیا اکت درہ ین تعارطا ق ہر
 ۔ںوڑر انسا ےک روا

 تبع بل تاوبط
 ایت شصت کر حب با تعم ال یکہ تھی ا تا ےک یکدم یرسنود رو ا یر
 اس کس اطار وا بیت تب ےس نقل اسکن ولا ییا ےہ ں ول اود جب کو یل شکر

 مدد رج سن تور عام یر تروم یکن لیا ایک
 ان لم ںودم برنا بج ی قوپ یھت روزص ےکنربتعاشا یک ا
 رک ای لو فیاض یک تب ےک اور تیشرت ناب اترا وا اتر ںوبکی وک
 ہرا ےل لم ےہ اوہ یھب اس و کنون ایم ایا ۔ں یقا ساغر

 با وتد ب | کومو دحمل ےک ف اصن یکن ینا تی انا کوک ا ور
 ےن حا صززا ماش ےہ یکے سا ےن تک رم کس ا ےہ ںی ا
 را تعا برم برکت سنادرب اب )س ج ایل لق سرخ ازز یک لوق اک: اسا یو هاش
 - نوش ی دقبر لوقو تر تعم

 شوی روب ےن فعنص ےک ر ا کٹ لپ ےن ب حاص اشک
 و تاتو فرش ےک اوتو ا رص یک وردا ںوہ یکم سیم مک

 -وم ابد رم اظوکسحٹ قلورظۃورنہ
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 هتک سا نن رہا هم ازت یر ے بعام هاش کد تر

 .- لو بس همکار اررو | نوش رع کس او ا ںوہ ےہ ےن ارب

 ے اش وہ ادرارق نت بت و تا سال هکر شر کو
 وی ابن نآ

 گرو لر رک ۱ رز و یر یک یم کیا ما اطوم ۔ لوا فط

 لنا حج رب ےس ںی ںول مھم ہریتع نادت ےک نا ۔ںہ ےک ںی
 فری لو هاش تبلت تیم اب عر نا ںی نوفر نرخ
 ہو بہ لمفمع وفات > ںی ن اکے س یت اذن کیم نکس ن شن
 )2 لا یر پیر اون نوعی ےا ںیہ کولو د میر وا س عجب اھل س

 ر۸وانزاک نج یم ںی ور گل ول وار مو ہو لولمرو کٹ للود رر سویا

 دا کارد گور ےک وم رد یہ تل مرا هستم یه
 لجن نر مارس نان ننس رواد یا نفس یز رت عم م-(ودمقبط

 نفر وب ترلان را ھوم رانا لوصالا عا
 ےک دودو لو اصر فالو ےس فصلؤا سرهماور گل ولو ار گرم ورد

 1 ۔ں سم اور کل ولو ار ےک مایع سشلکارو | ۔س ںیتماور 1 ولوار

 بها هک فر اور یکل واو ر ےک موہ رد ںیہ تم

 تنص قازا ع تنصت ۔ ین اشد بان انت دو قرط
 ۔ر پس نیربقرتص۔ یهو هاو سینی وا دوبار ۔ہسش یا نا
 نهان یو ابتک یھب بت کام کرم نا نبا جمع نطو نس
 ر حل و نیمار از وس لک حس کر و رسم ر وص نیس ننس مو ا

 رو شرع ور ر ولو ار ےک دو لا مر که ٹر دباس نا ا 1



۳۵ 

 ۶ےس تایر اتم يک جام ناس یکم رایج رو تل می یکم سجده
 ۔ںہی کیلا یوف

 ست ی املا بانج ن بالر فلا باک عرف قبط
 ۔س اش ناال فاضل بیط فرصت - ود نافیاصل۔ یرعنبل لاک | ایل

 اصل نان فیاض ناف اضن ۔ یی ندر ف ناصر نیر یت
 لس لاش س وتب ط یساج بانک ت مرداد نبا فیصد ۔ جولات ٹاصن
 یل بہ اوم یرونست اول آ- یاش تیس -یرط ا یاد کرکت اف
 ۔ بایحالاتطوز- تونل لو - یر یل اص ۔ںیہ ارت بہ اوم ترش نقرر
 ۔ توش اوس لاک خیس ےل ترس حالا عمان - سا الا تم جلا جام
 نیا رش ناک نیا نود لف نبا شو لو- توبن جام
 ۔ ییا یوق تایاورر اتعاپ ےس ےرسو ہلا سک ض جل ںیم نا

 رت یلوداقربحصز ز لام تزعج نا کٹ رح نم یکم قب
 نقر انان رصاحدو لے یر ار نم یر ادعرا عاج کے و اما ن او

 ہم لوبقو تر نت هو ون تعاون اہدرکت یاور رخ تاتو از

 ولو ارم مرد نا وضو بن نەر ودیسم ابو لوا قط
 ھوروش یف اب بن او حل مه یوضو نعمت لا
 لومو اما ناکاو لوہے عیار وس ضحاو را تلا یب ترصر بش تن ال ابر
 افلادلص فنر بک مردود OS f ثالکع ایرنا هرشفر شور

 ینا ا “ٹل جلن یوا اضل
 ےک اسند روانا ت اشاوم اک نواھا 7 ۳ - از اخت ےک ماد

 و ہن ۱ تم امسیدزا ان ام سس رن نادرا ناو دوم



۱۹ 

 7 یو یر فن اردو رتا رر شویم امت اور بلوخشم امہ نارت ابن دعا

 ای ہدیتع تام ارد کز تی تعا ل باق ٹو اما نہار رقت ل و اکیا
 سالن خواب قو دوش درک ار
 رظءا ة بيم افون تک ناد ةبيصم كلتور رتا ت کناف
 (هستسیصی) یواش روا یک تیصونن تلکس شرح 2
 مد 1 ثر اما نی یت و تسا هر ز نرم رای ار دامام نا

 طر تجد ارب قلو طاق رو ہوومام اوت کدی خیز اردو“ بک

 نصر اب ب پکٹیراعا مو زا ہدروآرب ےس لابو ہی اڑ یوا تاقی توام
 تازو دیآر ی بل زا درد اسکار ثم اما عضو و داس ربو ۔رنا ہدضم

 4 3 نا ثوامال نت تم اماں اد او اسر طس نیلا ام چیک

 ار شب بتن کت بن ار کنم ود امی اطا ان[ ما منت
 جے ار آشنای کن الامر لاوحاےش ار قالق نبا نانا ناسلو یل
 وفا ام تس یخو و اطر خر عن آت ارابع تا ہود بز

 تارو تامر عو ہور 211 7 باتو سو تشکل وہ ورود ےکںڑل یاس

 تبار اش ےک بثحاص هاش فط کش ےس ار کل الت سیا

 هاش ناس ےک هو 1 سا سالن اے ےس عطر نیا هوا سود ۱

 2 ےیل ن رضی اک اطتن ور طس فاضا اڑا ےنںحاصرشا لو

 رز نار وا بک تلک ناروا تاباور ستعراس تشک کف تر ۱

 داور وند گول ےب ںیہ بولقمو حوضوم و ج قو ترص یم باطن وص زاش
 اپ ےک انت کلن درون کز اش سہ شیت ی نه تر اه] 2 س ےل

 ہطاحژو اں کر 2 سایکم ےک وما کرا ےس کر امروا ہد و ےس هرم ےک نان



۳ 
 برگی وند هو هنری ول نآروا۔ ںیہ اد بیم راہ تان فکس کی
 ےس سار اھت اب کن اکر ر س جک اچ روا ےک ےترکف الخ ےک بیکوف ہدرک
 برص

 صو تر بیرٹروا گم دو لوا اورو ےس نشا ںی ںی لو تم ہرا

 7 سستیاور یں ولوار ےک میرا رد ںیم نھ 2 یا یکم وس

 لدطد U وال ۱ اوبا ی نداد کا تاور رابعا تاو ےس رد کو

 ۔ںہ سیو کت اور وا کم وو مودو
 ےک جم

 سگ ریشورود سا یک کوی سم ےہ تک انا یک نورت
 سو یا ملل ںیم یال تار سیا گاو دم دز
 گیسوم باکو بجز سا ست رپ یی

 لو کی ضا ما ۔ےت ےس بتلا ا وکی اطوملاجر سقم دب ےک لام نر

 لان یز ےہ (اط تعا ہلا بآتکلصبرطر لا ما هجو لعام ےس
 ںیہ وک طو/ ے ِتحاصو ولا شم (س اک 7 وکی یو واز ےاطو دب ےک

 که رفت لیبل یو او خا سم. بیک
 نان کرج لگن رپ بت صاوکی راک مب ےک ت ار

 جل وزو تبا باطخم ےل ےک ی راق ع هوم ےن رم ترتر ولد کس کرم 1

 لورو ت ےس ب ہے سکروا ےس شاز سایز کب اظ رسا و صدق

 ےب ےس ناممکن ور
 ما اہل ای دا تام ) ےہ کن اتم سر جے کرولا ین شپ ا الم
 های( بانی کے یی بت بک لر بسن اس اے



۳۸ 
 ۔ بد حب راد سد 0

 تن ة امرا تحایک سے سرب تادصو ا نادم اکت کی رام یھب

 بنو ا بیترت نسب سر وکی رایک ستم داز سا

 Qa بس لا وغلب کرد es ےک ےن ور
 بیان هورل هو ابر تسنآهو

 ما روا ۔ایآ ہن سکس ےہ لوکی اک فرش اک تبلوا نکی

 ۔ےلض تر اطوم تر تعا سا نم

 اطنخ لکا اسا ےس ناز کرا را کن و دور لان 7 ۔ سس نورتلایخ صرع

 عل ے کا رپ ےک غار سا ےہ اڑ کلن اھ
 ۔ ےہ ےک روا سیہ رپ اهن ور رتو سیم

 ہے رک
 بلاک ید ےس ںیم بن ان یک مم

 -صابنیا- اش دوو ولا - یر مس راک

 آہ ام نباےنارا رض سیم کک ما س بیت ار ہہ ےہ ےس یر ک | تم اک ن اروا

 نس ما اعل وشول لوس ارگ م کک م ما اطوم ےن ضمایر او نفسو

 EEN ES کی جالب

 هماجوکی زرت ںیہ تک نیم وکن وی ود روا ےب اناج اہکج یس اس ےکالس و | کرا

 کیا ول 07 نس ںی یف | لک نیس ۔ںہ تکی ی ننس بایاماک

 ۔ں قو دام سیال ورام یاب ہوالع ےن یھی ساو

 بو ںیہ تبار ںیم نا ںیہ ںیٹیاور لا اب وا ںیم حاج

 طی فیحمو نسخ کب سخاوت ںی ںشاور کن اراز فضا



۳۹ 
 ۱ باما انا تیبا رب چیده نیم کک

 رر هرکه ار ارش نم یوزر ید شو اپ مظاد اشپج ںیہ ملن

 E دا سیلک یم ںوپ ایکس عو ناف مو ناف یر ترس
 کر ےن مارنا یک لھ تفر یسا کالا ی نال شیر ت خود وماد تم

 ۱ ےٹن دای مولعو ےل ےک تیم ملن رب
 71 ی مولوی ورک ےل ےک ترصلو تطافتو برو لی 0 تیرعر

 وس ج ںیم اول ا ے تہب ںی ٹیم f ےہ اہل لالا بک. ےی اعر الف

 (یوارلا بررت) ےہ نخ لقت ںی نا ون رم بو چپ
 ارق ن اتے نف صاف صاف ترم چہ لکی نیر مر اک لعمان نا
 اب

 تاور ے بلو: ٹک تالاع ےکںولوار سسا-لاحرلا امسا ولع
 ساب ارت اوس کٹ رع

 ےب یو تك پ ٹر فو تیاور س سا -هفیا نل اے لع
 ۔ ےہ یب ام کٹ یرم شن ںی سا- یار لا لع
 هبس] ول کب فہ یس ساک مو ل تولع
 2 امت مرد ص ی نوک کتب یل و ٹچ ںیم سا ۔ حو سلاو سا نار لع

 تلی ا باس یو لیکس تیر ےل ےک ا تونم ن وکو اج نوین روا
 - ےک رور امام کلو ن اشروا تو

 باعث بکر دنس یک رع ںیم سا -وانس رژ ظالم
 گرا ےایکت اور ہر توت رم ےک وار نیا عا یفیکر لع



۰ 
 سپ ایل ترو

 کر سنی | نتروا ایکس ع الط هکر یا ٹریلا انا فلا لع

 5 ۔ بن یہ تک ےک ور فله بید
 صور یاو یر کیک ں ہں ورو زج ۔تلتخم هرم لع

 تلور گر یس کیا ل ےک ل واود رک ں+ےئاوود ب لزوم مایا ضد حل ےک

 ۔ جلوہ ٹک یس ا
 اا رکی وار کس روا ج ترص یک رو سکس ِثرعلا تاقبطرلع

 ںی مرم هو هب لطم ایکاک لا سسرئ ان نت للا برمل
 : اھت م غم لاین | سرو یک ےک امرا سہ ےس د ےس اط رک

 موو کی رایت | ےو رانا گول وار -لبرعتا اورج ارلع

 کوسروا کر سل یی لس ترم ضبل ت داخل ق طلع

 رک طط سا پس س ںولصن ف اتے کمی نا ےہ اات بسا

 ۔ یہ تماس کرا جج
 مع اک تخ ٹیک ںوشدع عررنعوم ۔ تا عوض ومل الع
 باوا تافو ںی سا ےہ ید روا ضمان تی ۔ ثر حلا عر لع

 قلا یو ارس هردو الم ےک ےک کلر وبر تاور ےاقلو رامساو باقلا (نکاسم

 اک ںو وتی نار کا سل یلت شر ۔ بو طط اعا کن تر جروا برع

 تر مر ا اح ۔ جاکر ل 4

 ۔ نایاکںولوار برف لیل ۔ن ل حول الع
 لاک کت یاور توس مال از ابال اورول ع



[۵ | 

 ۔ایرکت یاور ےس نیب اناھکی ا ھھس نی اتل ازرع صل باور لع
 ۔نإاہاکں ول وار لو و عمرم اہداف ار

 اک تقی ل ترم مولع لحم روت حو لف

 ۔وہ ایگایکن ای: بہ اک رع ںیہ ں با بساولاع
 ےس ومر شا اں یہ ےہ دیا ےک ےک ترف کش صورت جم

 -۔(( تم اصر مت, لر اج هرار

 تم لو
 یاس ارم | باک یا م ن وم ا) مار نکلا عن نیو ا

 لو | ترو بیت دا نفی باید اورم یب ی ٹر عم قبا

 ناف یقه یگ نک یار ناونم سام ما رہا ےک
 یا عمان او شاد عرب افکه بیطض ےس ر رکی اھ ی رکل یارک ا ےن
 کنین ریل سام ےب ۸ص فتوا عاما ےن ضایع
 pi تالص نام دق موجب بال یکے بس نا ےن مالی ن ڑتما)
 فر وام فضای ےن ضبا یر یاس اس اف

 ۔ے سرا يک بیش کر مر ھم کرہ صال اکسس

 ریا بیر
 زر ےک سا یک ب سما نیلی ط وبا لی ےس بس نرم
 ےک( 22ی وتلا مال سا امہ ئی ۔ںیکت یفصتس منے رو یس
 - قریب مرا بیرف بک ےک ت نم یاس سیل اپ

 لی پر ٹک فو رح ندا بار کد مار بر جاریہ عا



۱۳ 

 ارد لوصا
 ٤ا ملت لام اک ی دم سرکس ہییرذ ےک نہ تھوک اوت نا تیادد لو
 a اوس ےکام اک تر ام رواج سیم نیا و ترک صاف کیا | جولس لص

 اتم تم برد سکانس کے لا س پ سد کلر و وسخ یک ارم راک ما

 زیلظکد تیلطو عر اما نیا[ ٹری نا تسراشرااکن کن را

 تار رام جو ا ۔اک سر ایہ کس اوت ے حر کن ورو اک رع ) هرکی
 اکر اینا خ ےس او بحط ک

 رضا وز رس تهرب زفمهبروش ته ناذشم
 ی ارث ا ی هند یوو بیاومزا رم
 یرشراشیاو ہزار ووپ یر پی یراوتا راترنا
 ے ںج چا ام اهم ل قود بلک کا ےس ترا کت اور نفت

 را ہو ہے ےک ے نک ) جا سما ۲ ےلوہ لا او لوق مر حق اموی

 بی ےس ےہ اصول| ترک ا کر وک یا هورو | ہیوم ورا اور لر ےک ثرکرح

 اب تب جردرکش اض ای ول سج ے وہا ۳۳ ت رو نان ےک ںتہدص یک

 مس لو سمت سچا کو ادای و اک کت ابرو لباس
 ناس یک بینی با اایکام سا ےن ا اسم جاو وز واد یاب اےک ںیہ ام اہک

 4 او ثرحعردواا ےن 'ب۔ورکٹ ذ ابرو ےس نشرسامی سکس نا ب

 (تیفلا نر یئوہ نیک ال أس پج کی اسلا یب ےن ںوہا
 یش و نے سا ےل سا تو اک ای تاور جت تاور لوصا

 رگ ل LITE مره ال - -ایوم ی یہ عرافلرا طبع

 وعید اخ اب رم خ نم یو اروت ےہ یٹ اک خب کد یب جور یکت بارد



۵۳ 
 یا رکا ۔ںہ روحا تے ےیص ل انو رمو نآو لوطا« باک بابس

 ۔ںہ دراز تو ل وا ےب ےہ یکن رد عرش
 را یکتا ارم ےک تی ارد لوصا رپ ابا

 فی يصار 5 ےس تباہ ےل ولار ید تا کان ہو برر م اک مارک

 مک با ےس یک ل ما نا مز احتردا۔یھ وہ سٹ

 ےس کوک تروگ_ یر اترو اانا ےک ابی الط چر تین لاو

 الطرب مرسی ریعکرح-ح(ناپتوب نے ھو زغال ول
 یو الط وگو یک کہ ست تز طف بن نحو کت روع
 ا ادرک رےہ توسلی مل و مروت یت

 ا حل سا اھت تالف ےک ت روا رع کم گیل وطور اپ
 تاپ سافت کوس روا بانکی اد ےس نیک سٹ روک کیم رک

 میوہ سی کف وات غلم بجو اع تزحح۔ یک ل وج یز ا
 اسان ار ناو ایی من کا کن زاد اکے وپ عت ےس سا
 ۱ (وواووب 3 ایکن پس س

 لب صاخ صاف ںیہ تیارد لوصٴا

 ردا امین. ںیہ یوم تالف ےکر منا رکن رقع وج ار

 ےب یکم سا گیلا چنو د نماوعبتتناکوو کیر نمرکیلا لزنا[ماوعبتا
 (ولج کل ورا اوس ے سا

 لرز نوتم ر و ک۔ سز ےک تالف ےک اوتم ثیح ثر مر

 روم ناکام ںیہ ازت الله چاپ توان تع اڑا
 دا ارن بج) ریل اهل نکی نا لما ہلوسرو هنا یضقاذا نموثساک



۵۳ 

 (ںسہ ضا وقم رع ےک ساون ا بحاص ی سکوت
 ےس ان کنار اوتم جہ تالف تساوی زوم برص سر

 مبل و یر نوت مچ ین بابل وال ربع رصف ی ن اکر قل ۔ ںیہن
 ۔ ے تکل ار

 ضر المو زل اوهر سش تل قوپ فالف تار س تیره(

 7 ےب ےکن اموک تارام (0۸ت ارثلا لک نمو ارهناویاور امت لعجو

 ۳ ای ار کس نق فال ےک تا راس

 تست سراج بوت اتو پ تالف ےل قع ج ھر
 ) کر پل رج بر سا ضرر واقع رن ل اع یھحرلا لو )را ماک

 رک ام ےل ےک ںولاو لقال وہکوککت تولد م وتل ت! الصفن كا نک
 4 لاو لی ےڑوھتن اش همی واقع موها ۂْیسَا اهنمادکرتلقلو س

 بر هل گندم ل تککه سیا مرکل ومر ہک تاور ےہ لتر طح
 .__. (ضزیعیتقرافش) بسا

 کمد ام ابرو ا یکم تالف ےک لاک سکس بلطم ۔ ےس لگ لم

 لز الف پے فاو ا ضع نا یک لوس رص ص جا نیر زلت الفول ۱

 ےس ت او ےہ رو لوز ےک ثٹرىروا بو تارواح ور صو یکس اے

 سام بیو سایت کر 15 کٹ رص کیم ریرطکل اش

 اما ةا ال از 2 لضن لج یا ع ها ےل! لوسر لنعرکد
 ناخ ےک س کس روح ےک لوس ۔هن ذ١ غز اطیشلا لاب لاف اصلا
 بناب وا سنا بانک روا راو کک و کا یکایک
 انکل اب لقب لسنا هاعم) ںیہ تیک لت ےک ا بتن ا الع یورک باپ



۱۵2 

 تنگ ارام ےس ےرکپاشپ (لوملانداسفل | نڪ نب بلاول مایا

 ۔ںہ ےل افلاک اش انکے ل کارت بولا
 بیم ںیہ تبکل باتو ےک لق ع عابر .
 اکو نی JI کتا ی ایر ) ةلالضلا لع یتمآممحاب

 ور ادم اب یس اک عرش یس اکے رکن اجو ار اسیلاوک ترم رہ رد

 : شن کت تاما ےک امو ل انے ا تالے ےس ود ین

 اما تنو ےس صقر با شی لاکر سی تلخ یدصوج( م)
 5 ادا اا اوم ث تالف

 رام اک روما هی شی ےلییاروا ےہ TE ی لوم ثمرص ی ہر

 .وم ی مت گر ورتم یراج ییا روا باو

 ناسا اوہ ابا عن او ہورآا کوچ اکا یس نما اسلا یم ٹر عرج ۰ر
 منا ۷ | ےک ںولوار نا اوس رگ ےنرکن روا روا تاج کول یروط

 ۔ںیتہ تی نر
J)لو ری سوج ےہ یکن ان اح ے ر واو نومهما یا کن بیسٹ حل وک  

 س ےک وذ اتا اکت باور ہرا وص ےس یک ژظدر یو 7 سیره ےس

 1 ازم سمت یام یک نسر ا کیا لوک یک ہر تو ار

 کار و اون نک ےسور 7 اوق کو یس یم ت کار اکر شرع ۳ ) ۳

 ۔ںہعیتوم تلف ےک توشرافر کوو یب ۱

 ہک ایک ںیہ یم لوتعموکں وار ایر ٹر سج( ار

 ۔ںیہن ےک یز ہذا طو حروف اک اکے عطا



۵ 

J)روا ںورب اش لوصا ےکن یکم فلم کاتر یسکشمرورج  

 ہک وزو آرب لیا ہم ےس یا ہے نارو | لو کاکا ےک ولر ر اھت

 ۔ےرلراق ار خاکے رور عروطموم ےکر سا کو اراک مرم ی ا۵د
 ررق ساکت ارو اوہ یکن ایل ےب قسا ےسارند سیم مدح ں۱

 لوگو اروم وڈ ےس نکل گپ سان قو وب اي کن یخ
 مع ےل مزا او رد ,SE اوا ماد ول درام ۱

 کتان تالوفض واش و دو ےک یہا خراب | اک ایل ساما ار

 نت لات
 مت قب لا وہ تالع کت ابتحثرصوج۱۸)

 ںیفوآر ابی وا ولو | لول کل وترع ی بلاک اش ہت اس ےک ںولوص م
 نباطتےیرکل و ان تل رر ےک رز یگ رس ونح سا ایش ار ر عات

 ۔ںہ تک قو ے نک ناطترگاروا ۔ںیہ تیل ان وپ نک امید

 لامراراسا
 رفضوا ص ان صاف ےس سنا توبراکا نوو مولعوج ئے تک یر

 ناخ لا اردا یر وزش راز یس ںی نا نیک اوو
 ےک تاور یہ سما بقا( دار اوم کد برم نابوارم می و يرفق
 یوفلو تایر« نشت ورم تابو ترالد «نطوو لا بو پس بملو ام”

 رب تیر کس جب ےہ و نا اک ربخو مو تجحانٗہح تر اکو زیر
 ےس ۹ ٩ و و 5 ر - 
 تہرو ۱ یک کن اورو ثواصا سارے ٹری ا ےیل رز کسبه



۵ 
 مکس ایکل عر فاکس تات

 گولو ر تفودزل ایر 2۳1 ثتاباورروا كمواما ےن جان رک

 یرقتزو تالو یکن 7 یک من اب وز مرل مع اصلی ماد ۱ توابکت ڈک

 یوم س ہوکر لالما و تم اقفکنالکتسابو ترابا یکن ا ترابطو

 تل نا ںیرومارشکروا ےموہت ےل اہ زوج کنترلر شو و
 یشردا کارم تفاصروا رعاوت: لوص مو ھ7 را لس نامو

 الا یی ںی تلک یکی شا ینا ت یت ایف رو انب کک اکے ئاد یو ازاں ی اینو

 دبع« کربن اد یک ر من ںیشیئار ند لاش کس تک تا نیم
 اور ٹثٹسعےن اکے تک هم لا Ue یھ سرک ےک رکاب املا یا کیوقنووز

 72 “مال ھے رم و و اش ۰
 ؛یرزکی یاد ںیایڈ موق ی و ها هو اکا قع م ن لے نئ ا

 ال اینف ن تاعا اکل اعر لا سا ےیل و اومد ںجے ر سوم کی ار

 اص رقت یز را تلکس احلام مرضا جت طرب کرج
 ۔(مالش تلک

 بسا ۔ تندر ی ست خانن یک تلور عو بے ےن ںا

 روا یکے ست رم ے اک ت فرد ےترکاھ ایکن امر رر م ےن فش ے
 تلی ندودرکش ےن ےنراا۔یش ںیم نس لت ےر ین ہر بعاہإ لات ک
 رت اے رب ے دقن رعت رص ے سن 4 وکن ا یار ۳

 ۔یگن ای
 تفاوت وه ده سگ برش اربک رم نقاط

 هوم کرد نیا - شاخ باشم سا. ساک وار سا لو
 اے کرم نیا تان ار ےن سا یک باور ےر سے سے ہن



 ھ۸

 امان کرا منا. رام یا ال تاور شا.

 تم لو ناز اکر اسد نا 7 دکل شتر می رط تک اعم اک رد

 4 دل تسرول

 1 ل لگو دی ں ودوم یم رر ۳

 بورس ےک ر واتس سا_تاوسا روا تاوس ضد ورک یک 11 الا

 بج 2 هوم راد ترو اع ایل اطماک 7 وا زج
 ہو ل وخ کارو ا۔ ےہ لہ کام اس ےن لو اوت وہ شرخ اسکن زی واتر

 4یت زْخ وو ومنیریسرا پیاری یم نیدوس ترا( اد )ےک نا
 روات ریپ 44 ۳۷ ر سان رپ ےس تس ےن دی کا اب ٹاووردا

 ما رس 'تفو طو یمر هضم نو اد اما ار

 اسے رب ںی سز اھ وہ یا ل نانی کای ےک ت فد سارکےب(٣٣

 ای (ه )قد و جاو انا یک اس لوک

 فومن کن ا ےن نت اد او رخ نوت رر توو f مار

 ۔(ےاج کن بک اچ ا جل اوریا و دروس سوم تے اروا

 ںی کک رخ و نت طس ا کت اور

 قساذرک ام نا اوم هاب یکم اف ےن دمو یکن خام
 (جیدا | یک ور ریو و دمو ےک برین )ا وند

 تا شاد تعصر ور تزح چر نل لاتر عج مارک
 ےک سان ونا کد ےہ مالن وتل ریتم وزن فو کس ار موس

 تبن سس اےس البر تی ہر لا -یرب سم فیصاب - 7292-0

 وے 2 اوضار یب ما هو فل ان یی ا اد
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 نیہا سیل اهل سرم سرخ اتمو نسب تالا ےک اعص

 ک رک ۹ ے و ى
 لورا - ںی ور فاضل صف ںیہ تال اھ ےک ںوگول گروپ ےک ناروا نیلام عی

 کک کل وسر ےس ویر ےک وو ار ہقلوکت باور )هات سرچ ای ٹرک
 -ےلدسر تام

 کوش قوتا ناطعقنا بس نب یک نت ہل دی سس نٹ ا

 قو لا) نی نی یک خیل برام - بج وم ی اقبط نرس نب
 حت و بت ا ۱
 ںیہمارادماکل نو حرم نن -ںیکفضین صا ےن ( مہک وتا ) ین لا نیل نس
 بسر تارطحل وس ا

 نشو 7 و خمیر اسلا بے یک را

 رج سا۔یکف ینضن لی یداو بک اه نیا ۔یڑکن حل نس
 کیم یکم توکل وم اےک ت اقل ترم ےن نہ اش ناو ناح ناروا یل کہ رس

 تیک ویانا نا او نرو قم يک مور ناب نا
 تب لر کیر ۔ ےرافعلا بلک

 ۔ےرںیلسطضشرص ای اش بتال اعر او لال تک کل نرم

 3 ی ایا ری. تشکر رب نا نیا - رقم او جرات اون جاب کر اکرم ابار یک
 ی هرتز پس ےن ہن خاتا کو ٰیگلاوراسال ۱ گلو | ناحسال

 2 _ پرو سیم ( دلبر ی اف بک
 "گم ںی ۳۵ ر رہ یک ےس یا

 تار ماما سی پی ( م قولا ) یرع نبا بیر بسس نی ا

 این ات ا لسی ےس سارک سام کے کر ماما ایل ے ی سارے رکا
 ۰ ۲, ّ ۹ 0 بر

 وفات ع نا للاک لار اکو اکی اد یک
 7 وجے گطخ. یک شین نام تم از ین صال ظفام



1۰ 
 تر ساره یخ ( ال راک خیال رک یاد ارش را یادارخب عبا سج
 منت نان یصا خر. لوج ی دادنب بیلض ات ےھککل یف ےن
 لر دوو ںی (مرس) زهر 4

 ی۔یکف ین( مرشد یم از ال کما لاعرلا غسل تین لار
 اس ںورلج یک اے م 2ك ق وتم ارا اعنإ ۔ےہو وو سیا بک

 ترم تو اس تابولعمر نارات ےک نرو تاور ںیم نوت _یلگوشد
 ۲ سه اکت اقا ےس تم ےس

 کف یال اورلادام یف ل مکے عت تم او یر قم عفو
 بنور لم هر شق سےک اضاو بیت ےن شک ی فون از یزلا نیلا ل امام

 ۔ هتک که بیک ہن باتکیسیلارک هه نون تشکب حالت مابین کرب
 ریل الی ب اکل نا کسب تکرار امسا ےن یز ظفاع
 اکتفا رس ےس نکس اھ ایک شی باق ےک اش عاشورا
 هاو | ایان سااک سراتو کرل ۳1 بنروا

 روان فاضا کا تشکر آویز اب زن لقب | وأم

 رپ -مواز ٹک یاد ر ټل تم سل انک هر مان بیل بسر بنوا
 : اھر ما زی بت ےکرس سراج ک آہ صالخ اکا

 اجر رک کرو ےن نکی ۔وکل اجر ےک ام فرض ےس کر اب لک صل لا
 یا ےک اول رص ےن ایج یلص وا ۔و/ل اطر ےک ؤلود و یرایب ےک اط نل صا
 ۔ایع شکل امر کال نو یز ے ہرا غن تار *

 ی ںیغاش ی تہی ل ابرار اسا



 ۷ا

 ناخ ےس ا۔ نایباکں وار لو نیل یادم اهرال فیلم ا
 ۳ علل ے بیطنو یروس نع

 ےن ناف نب نتو مل ناب کولو ار تیاورلا سقت نہار لول ار لع

 ۔یکلامرا فاز برق نب م ابا نکا ویا ۔ںیھہاک یر نک
 ر ۔یگبانے یخ لم کس ا ۔ بال شہاب لارتاود
 ر ۔یلباک یضرضےا۔ نیمآتلازعآبعلاجاور
 یک الع نر لا حر صنف ام نان ےک الجز ع ها نعووارلا ت یاور

 کس فکس ا ےن لت خرم نا فا

 ے طو یہا کے ایر کس ابا قاعاےک سا -راهسا فین
 را هکر ب انک شاد یخ. یکی رس نب نخاعی ۔ یاب انک
 یک دن نیر درک بل اکا پیک اوکو نات نا لک
 ظفاح۔ یک اک یآ ےن یو اما ۔امک اکا ےیل و اص اع وارو امیر وص
 ۔یگکتش لات تند ښی ال نإ

 کر کروم ازجاکارار باب سس ار وا وار که تاسایتاباوب صحا

 -یلگ که یٹیدم ین ناس ےک سا ۔ےہ اک وار باب ےک سار وا یس

 نین لع لن یس ن فسا - ےن سوار نرکاپ نامی کک یو ار نوک

 ہیفص تک الق سکر کن ب ظفامفنص هدر تل انک۔ یاب اسکے نم
 - سیده رخ

 ہی بالا ۔ ۲ ماتم قوتا نیر اروبا نصا الا یر کا بنک
 مک تل طلا نرحل اھا نن اکران
 ۔ںہ سین س) ابهر
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 رو نورو لک ر تال ام ے نا سر تاباور لم ام کرو ضو

 رش سم ظن کس ا متلو ام نوکیا اوس ےک صرف
 ۳" تک سز ةتکر وا ںیم دع ےک تالام ےک نوش ےس ا ام لےص ارم ا

 لیکو رہ
 ۔تاعوم اى ارب اشو اب - سمن ضو اکن و نو داینجا ںیم نشا

 اطروسا ے راس اھل سا ترار یک نیو رم یار ٹاور نسو ترن ل اصلا

 7 و تور ص ام ضخع امسو اول گن ضد « تستاعوح اب س تستارپاشم

 بار اض امن کی وار ےہ کن امے تر تام ضیا سنو ےس

 جا ار ار رو چن اے تاور ۔ ےہ بولو ےس سرکو تاواط اوہ طع ار یت

 ۔یئرذنکبب رہن حا نا ہل یقر
 بويع ےک نم ایدہ و اوم حم ناخ ےک س جس یرلد ترانہ ےن فا
 لو او یر ) ے تاص ر صر دار لبتروصی اے ان ابن اصوا ے

 نالرر ست ا کس و اکا اکہ نانا ند ےل اول یو بو ا لر تو رج
 زس سز ار) نی یکروسا تربت وج ےہ نٹئما۔ےلوغوزر

 نیم کدام لی یم کرد کس تایر سر را کم لک اھ 0

 یوکے رف ھاو دیر ترب نس اک
 ہا نازل سون نولرصقت»اکلولاو هرکس دز تی چرا اک یی سین
 اس لینک یر وزع -سا را کرو مان ارب ےک تکبر تحریف وک ناو ہک
 کرا بیل آو ناتلاو کرا از هوم م وصح ی روا اوم ےک کرک وسر رک ےاھرہ

 ول رت اپ گنی سکے ا ۔ گلوب پرو ایک کام ابارف ؛ ےب یئگیک

 قد هستی کر ناپ ہا ای
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 پا ایکن زو اکو او رک ترا لپ ا افلادو ا ںول او چرا
 ےب اول را سل هو ےہ و محرک ورجل سا

 انار ار ہک اھت ها گو تالتخاروا ےہ فالتخا کر یم لہو تم
 سخن |. ںیہ یروزهانوپ نفس اکل صا نا ۔ںیم لوصز ےسا ۓسارو دامتجا انا
 ۔ ںی بوی بورن ےک سرمو د اتر تمردق یسکوکت ا کیا

 | سو رس وکیل سا کیا یوم تسیرز یی یارک ں وضو تاب کا

 کت با ٹاور رمد بو اد ےس یک 2. ار س اے شحن 5 لا اسفر

 واتس ایج اض یر و سي ہو

 ای بر ےناڑدد ریس او رگ 4 فیس ساک ضد سیما

 - تک یر ماں موس ا ضرب اھت وہ کیو ز ےک کاما
 تارا لت یر ری رض یارک ا ےاوہ فااتخا یک هل سا یم لر ینو تہ

 و اظ حص ولس اوال رسو و ےس سا بج یک واک سا ےناما۔اھت تر دن ہو
 لیمو اتش - وب قال غراعاکن این

 برخو د ار کلا سيا بی اھو لدن وکی سراغت و تو کا
eترا نزار اےک ے سود یک ۶ شوی ےہ ا ؛ےرنشلاو ہو اا  

 ۔یدرک جن سار سا۔ رس کیا ڈوک
 یت تم ان ںیم ںور مس ار ےس یک یک کولا صاحب ال حج جا

 ۔اھتر رک وت ےایکز و | اینک رک تیارو اجا ضرس سم نم سم 27 :> دیک ارم

 یر لسای عمر اي یم ہد تاامحا ےل سا

 س لود لات ٹ٤ رضا ؛حرحک را 5

 اش یک بوتان



۹۳ 

 چ کاپ اکد نیم ماکت ماه اج سویو تواعو
 4 ات یس یت ںیم یک سا ۔ےقیوہر اص یگ تفلاخیداقنعا وا

  (ف)بیاما راز رج ے تفلت ات خاکہ ترک
 پیٹ مشیلیت حرج لت ض اک ےایدرارت بلا کاظم اما

 کن اہ بیع تخط افلا رج بوم هم عرب لی ضج
 لو اکب صحو تصاوم؛ےسر قنو ماعالاو رکن ام حرج ےہ بیعاب یا
 7 وب مقرون ال سارگار و ۱- 9 وز رقم رجول س

 ابطال یہ ساب یک فنی ار یک ولاو ےک ریت روا حر
 گاو ف الخ ف اض او لقعر ےس اهواع اوت ےک يا رکا اراک م

 داماش قا ماما 7 کیا مان ۔اکس جم يا راے

 ما راتشپا مع رات کا مل قوتلار نات ولاول ماما

 درویش امام ےرنابا نم یی ےہاس کس روا ےہ یک ری شب اروا یل نک

 کدام بیک مار ںوتناور یا ے ناطق يك یکی
 - هیات نالی رم کن ا ےن جا بم اس تا هو و ما

 وصل لو اے ولد حرر نشو 1 ےایکر صرف یا

 وکر وما ارم وکن و زین یک ولو ےن اہ نسیم ادم ےن 7 اظن

 رہلکڈئالا باره وردا - بیل رپ اک ےک نامہ ںی ج ر
 هس( ناش ناز )م کے رع وں ھ ٰیلع

 نتفا نادیاپ رس ہک نشان ن اوب کم هد
 تیام کردا ایا ی نیوز تداصزار لقت نیر ھن
 - کام اید رات عرج ی ق او وکس جم



۹۵ 

 تاون مکس کد ار یلحاک 7 ای سکس کول وطتو ور ےک ی وار

 ى جے لرع اک روا ج

 وہ بازتظفام اک ا (اد
 ےک سا ےل ضجر بارخ م فاما مو کیا ایل ید ےک ڈو سس سا

 یر ار ظفار جک قام گل وب بج ٹر لنا: بال: شرکت یاو یںولبار
 2 ےن تولام ے ت اور

 لود ثراصا هر یکن ؛ ام باز تسصو یک ظفاماک جک و هسروز

 یو يی ناب جرام جلد اپی تیار ےل تسنمراع سا یک یئاع یک
 ےل ضل ںوتاور یم ا۔ںیہتزرو کش ام یکل وبدون ںہ نف اوم کٹ رح یک

 هل حترص ضیا زی نح
 لابطلعرش شو سن اہ ےل یوار سر وہ 7 اوہ حی وک یوار ٣ر

 رات غلام (ھ) مم لت لفغ سٹ رم طرض( موم کس ورک ارو او رک

 ای ین وصصریجیکت غلام
 ۰ ای: سرو صراع اک سا ۔و رت سد اساق ایسی وار کی لما

 تالتحاروا -ل نر یال وک وار ۲ے ےس ںودنس یکے تاور ( ار

 رود ایکن اباخ ےل کیہ میل ۔یکن یب تیاور ےن ی وار (۲) این امور یاسا
 لوں سن لتف یش صو داس ای ےک ی وار ( سر کیش ہووت لتباور پج
 ںی ےک رم یر سود خاظافلا ے ثمر لی ینلامدرکت نم تک سم سا ےس ا

 ۱ E دانس کک تموم غم 3 دکن ای ےن ا ا ٹر کرا رکال
 گر ھا ےک نار ۔ اہک روب ےس فرح نور بنای ےس وہ رک



 عت

 یان یت علوی ےیل بو عرط یا س ثرم نس ی وار رب مود

 یاس ںیم اک هوضحوکمالک ےک

 ہیلو رتن امارسےی ثا ےہ کو ار کہ مس
 IES ولوار هراز سو ناروے کت اور ترد بجی و ۳ مرا

 عا ایکن سرد ود کے رکن اد انسا ج تف ےنرکن یر دص یوارکے جب
 ۱ ب ساموم مطب طلعس لولو رک کن ام

 ظاعنا اب یی اطخا میگیره ضا ےن یوار سبکی ششم
 دو تل گلا

 لہ
 ےس سارے شے طس | ترا به ایم اما ید ار یکیجلایو اراپ تلاد

 التمقاو ے تال ام ےکنع ی ور الو ےک ت اورا ۔ےےہ ن ام یاکصضت رود

 لا ل حر را وب ء ےڑ يک وا یرار الاو کت با ا
 فورت هنال سل نراخا سیو رکن یک لر یک سا ےس فام را
 ےک حال واک ساو یل تب اور یس عام اکض حنا یکے ی واری کرا - ذهن
 لر تو لال ونک ین یش یس ا -یسوا ایکت ہاورےن هر ابزابود اوا

 ۔وم کو ہیک اینکار ٣١(
 راس ار اقع لککه و کیا - برف و کم یک ۔وُہ یری سر

 ]ملت سیب ات یھ ےہ ۔ےسو ره ت او کن ضل ا ںیہ ےس وہ فالق

 لو ثرم ہو سیو کر ارت »گرا | تاپ اش مس

 “ام نو ٹرھچارو دز رحمت هوس وت تاور کشت ات
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 - یبا تیم پرور تیاور یکس اون
 1 و ےنکن اب تإباور تف الف تاک و صحت تااور تیچ بیا مر

 ۔ےےور ر تلور

 - ےرود تاور یا لاو اس سرم عاد (۵ر

 تاصرد گل ول وار
 مینو یکن ملک ریزی وت عرضت ہ نیر ضم ین تیار کیل ہو لز

 ۔ے عرب ےک طلاضو ل راع

 ۔ ےک کس ناں ظذ او ےک ےک یار ر لت اصوا چکر هو بر

 تم جو ےرسود ہک ےیل لوک وتر ص دو کیے | هک یا ۳/۹ ود لا

 : اف تورم نف اوم وه اهل میسر
 گرا یک عو دم سیہ تسارخو ہلکے ےس عت نتو چ گول هو ۳٣(

 ال اے طاعوت کل امض کرل ومب یا | رک ےک لوک را داموج

 1 ار سو

 باس دام تم تر کرک ےس رش زانو نر نم وج کول ہو ١(

 ےن نان ترص ین انکل ربتوری ین یس ورد ںی بسر و بیر

 6 دیابت ؟ سا ںیہ ا ےک

 زرعی ی نوا ےس ںی ںوشرد ےیل -.: جو زت گوید وج هو کیل
 ل و حر تر نا 18

 مل اشک طاخلا ےکە ناسا هی ینان کل اس یت بارہ هو ےہ وو

 لک ےل

 رس ترکی لا تاور کالا ےک نی ےس و رو 7 ہو ےرسیم
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 ےک ےنڑھکس م ےل بے اد ہضرظل ںیم لوا لسم الست نمو مو کج

 ښت نما گر بسه ے تافل یں یم ںولوار ےک یم اتم تن ۱

 وذ ےس سکی ےہ کس نا ے یکی رک ولو ارے ام ۔ےوہ سہ ں ایک

 ےک شمرم ےس تو افز سا سس مو ۳ع طی ۱ وکو ورو مدار سستساو

 سم اواو ارل ی ماش ا ےک یھ ترم تیں 89 دراز ماضا تلتح

 ۔ےگ وہ شیوع راد ےس ےرسود کیا گے ںوہہےک و وا کوار
 سیارے میر اس ےک اوج سر رظماظافلا کتاصو رانا ےک لولوار

 اسکن یم لت جرد وچ کیا. ےہ کرار ارد ککے ایا وہ مولعم
 -تحضصا ۔اھموا۔ہشہ بده ےکر ون جد نیا جاوا نارو ا۔ںی رج

 توانا اہ سس ا ایم طول وجے ےک سا س لاک ےرر تاصوا ی ی وار لا

 اےک سز ا رکے ساوج او سوت ناف ےک اس کوب کے ساوج یوم
 _ کوب نوشس

 لین اافلا
 مهم هاب ملک 1 طا یو میش یس د ۱

 ناق لا لبج ایز ارمآمآ - اربط هل تعا سالا طبع (-سانلا قلوا

 -اھربغو تبثتلا ین یمن ا هل

 ا اس هم مکے ںوللاو ترم سا تارصو ا کسب ےر لجن ر
 هاو قن لاعاد اح دعت قق ےل ےک ںولاو مکے س مود هر ۳و
 - هرهغو ل لع ۔ تیت دقت ےل ےک لولا رکے سس موس تم )0

 -۔م ہل قولص ۔ هد سا اک قو لص ۔ لیں ولاو مکے ورت (۵) ۰

 - هربغو ساپ هب سیل - هرخار دریل نوح -ماهوا ها



۹ 
 حل ص ۔سارا ۷کے حر -هددا ماش نا قو لعج لس ےک لو او مے سیون ور

 ۔ سأنلا هتعیور - ِثبرول|نسح_ یر ا براضتم ۔فیذح اح اص

 ج اافلا
 ؛ تعض هین -لاقم هيف هیف رکی ام - 2 ےک ںولاو مکے قم ےک ہر

 لالا لوگر وتسم نفح ا ئس ۔ یوتب سیل - كل ل سیلوه ۔رکی ترعل
 ۔ هوهعو یخ سیل دس سیل لوڈ[ ںیل

 وغو ٹرلارکم - بیطضم- هب مدح یک و او رکے اس مر
 خخ تک ٹر عل اددد رم هیزح در ۔ ملک و او سو 4

 كورم - طفاس ۔بزگلایمھتم را قی ۰ بل ولاو هلو در

 -اغو ایلیا بها
 - ہراغد قاضو۔لاعد ۔ بازل هی نو ور نل ےںرسد مرور

 بزن اکصرازمنکر -سانلا ترا عسل اول او مکے ںیم ایگ ۳ر

 ۱ 5 راع ۲ بڑا |ن لحم

 تابوصوم
 ۔یر ترور« تارو تاور لوصا ےرڑ رش 2 حصو شر بح

 راک کی یت کل ولت کب سرکی ا اس ےک روا
 یس "وی عروضوم رک عنعوررق اوکں وع او روتے نوا او ہد 7 نا

 ۔ےسو یکم کا ۔ںہ برس عوموم سی ںول اتل ن جہاد کنت
 نیلا نر۔ ںیک خاو سر رز را سرا ورق دین عهد يا
 بی مرزی سایر ے ارز که سرد کیت

 (بی کلا بو ط اما ةر دتر
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 ٹینلاقزر۔ںینمر یشن مرا هویت قوا
 رک ترا یس یب قت 7 سوما ثلوررا اس ٹو زص ی ا نبا بل

 ۔یرواو - دم یت نیا ( ناکلعنا ) ےک رم ص: ید کال ےک قرار

 منه دہ ےل کسب سیرت بیت ۔یماشدب عن رج ۔یناسارخ نامی نب اھت
 ۷ن امن نیز۔ ےھت رک

 ےک نا ےک ےنرک صو ی شعیب یار یس نبا۔ لام کرت انا ۔ یر ا دس
 نال زر ۔ ںیک و شرح رارنمو ےن ں وک نا ہکایکن امہ یرلا نہ لس ن لخت
 علل کم عریطم

 نب یر اوا -ناولعنب نم ضمنا بسو نہ پسو ۔ یا ارم نین لس

 رهبری صفحن بیو ۔یز ورا تفاوت رجوی ادب ا- کن
 (یرارلا رز ےک انب ںی کول بن اقل طلا کان نی رسول

 لیک رتو بیذوت کے( رشت اس جن و ہما
 ےک سام سیره

 رارص دز 39 نیک ےل ا سرم لس اسے ےد۔رریعنِإ رہ

 (ن بحنال اوعصل |باکویرارا بررد) نیرک

 سینا ا-هنک ترک عضو ستم ےل ےک تن کدی اقعاےنسا فر هک

 ۱ سرای« وب کراس کم
 ب سولا بیک تابوا - ی الا اعر و نوحارا -یرصلسارنس

 (تامونموما زز پیری ےس تاو ضو ںی

 ےک ےس منو انکے ک تاعونعویڈوا ےہ اطم اےک وسل( ںوعاشو
 /یزوگن با تاعوضوه) بام - ےہ داو کت اع وصوم یھب نح والف
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 نف اکو ش تام ونصوم_ یراق کت اعوضوم لار ع نیا تامرصوم
 لس رک فن ل وصا ےک ت خانشسیکت اعوھوم

 7ب لٹ ےل ق ) ر وت الع ےک کر رص رج( مرو ہٹ الغ ےن آر ار

 نا اوت ےک سیما اوہ یف کایہ ںیم ں ج( ھر وف الغ که رباش موج( مر

 ر میسر
 اش بان روا بطروما یر شام توا برو لکاو تابح ما کت اعوضوم

 ان یہ مالک اکن ا ںیم ماکحاو ناکرا- سرنا ت یف او « تشات اق اد

 لی ونص روا ترک ت عل لکا ل ےک ترع ا ےب | ےس ا

 ایس وے ےب کرادی کار ہک یونصومه_ ےک تک لاک تر اہم سمت شامل

 پوپ جم نوا کت سا برگ کل مےں ا ضیا انو کیا
 بی کم ن جک ی رک ل عر رند وک ےک دت
 کیا اکت اع ومومو پل توی رازف تاک وب ارو | کر اہم نار اد عو کے اھت

 ۔ ےس سر کیری اھت فرح کیک
 ( شوت یقرشلا ارباعا کک تیا ھت ل وفا ین نب اکل یت من

 (عوعولاٹیراما)ا ن ۃعونصمالاا) ن را تعاور قو جت رکےت هرز

 ر تعاطاوالور
 لا اوعرطاو ها اوحیطا ۔ برعکس تعاطا ہلع سس رن

 ولی لیکن وتعاطا لواود سم تا سا (و/تعاط کل وسو ورآت عاط رسا

 ہوا یو تروم یکے آن اهر یی روزه تعاطا رود چای
 کنی سے ت عاطا کما الکسا وسو ا جک اکت عاطا یداشا 1 عار ۳

4 
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 < موس ناطط که الم اک سا صو هنر زا بط اک نیب ناو
 نیس یف هرات سا تب کہ تعاطا یک اشداپ تما ہاربض ترک
 گن تعاط کن اط ےس رولر کنارم کل او ارزو ےس فرط
 ام بزرگی اکتیو ۔ے تعاطا کم اشرب نا تعاطا
 هيات اب چ وہ لون سذ ےک
 وصی بله 1 اظ ارض م الی اکامد ۔ں درشت ل طس ناف ی ب
 کهاز عیار ںیہ نر ےن لالا رنو ارض ےہ کت عطا کل وسرد ارض
 ورک ت عاطا یی اہک نازک لور يک کت عاطا کوس
 اوعیطاو ہللاارعیطا (درکت عاطا یزد اورد ےس ثا تحطا ومنا ات ۶2

 درگ عاطا کل وسیزرو 1 ورک تعاطا را )ہلا غاطا لتف لور اعل ودر م لولا

 عطا ویرزمآنلسرا ام (یکتعاطا یار ف ےن سایت عاطا کل ورنہ رج
 گارف ے یکتعاطا یکن سا کی رس الو نع) ها نا

 مکلز کلم ہر ےس عو یز ۔ ںیہ رش کنار احا ےک لو ںىلوصا ما
 لوس حرط تین ( یہ نرفتیم ےک ل وسر ) 3ن وس نا لوس یف
 انبار فا ارقام رها تی
 5 لود سن زر اب لیکن اما سیا

 لر ےک نام تا نا ےس روش نار! ارج ےس ٹر مرت کا
 کوک تتن ارم دمے تعاطا - ندارن ےس نآ دوخ نما تایآد ارم
 اناج دخل کهاز کر شک تعاطا یے سور اوس ےل ف سریچن راو

 لا حیط اد ا عی ۔ ملزم مورک یر شوک هک
 - یر ضلَواو قایزداک
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 ےہ ار سا صو بر و کر بح اص وج لتر ہد از نر اکر

 پر اروا حک ںی سران ز- ںیہ تکسر کر وکر صف گز ا صکول

 ےہ لب یر ںیم ترک و ے لا بیر بوس ےک ی لوک

 لاتا سام اھت اکںود رر ےک سا روا شارجہ اھت ہد ار ن دی ےںورنس

 یاسر تب رد ےہ وید اکر و یکے ات ےک ایر وک
 ترا یک اط ہک ترول لکا eG روا - ےک ےک ع کت تول یوم

 دلفان سر ےک ےاومن رکی و ما 17 ئے او ےن اک سا
 72 ( هم یآرق مارا ر ےداز یارتا کس دز واکس مک روم

 ۔ے یی یو یت کان نت اص فل اطدوج ہجر راکٹ دعو نا راو ےل ا

e۔اکر یز ےہ ن وکب دطماکت ایکن | کک بوس تک  

 رد نیب بط یب کیک اک ل و ملا !وعیطاو من | اوعیط | نید ن ارے ا فجر

 1 نک بس تاب ولی ای -یر لب سلف موم تم بّیرصهرشردا

 ۔ اتلس لوت
 لکل یتا یک اف ار راج ساو ںی اھ کرین ےک سارہ ترک آ تار لم ارگ اراب

 تن اش یس اکی ضا یلدارھ نود پ . تقفاوم دار ہے تعاط | ء نقد ارد

 ۔یک مین اب ی سر رپ کتب

 ںیہ یزد نیب دی م ںؤلود سد تیآر لس تقفاوم او یے تعاطا

 حک م ےک لو سنتز کین کز یک ؟ تیز کا
 قو اوجیطا رفتم ارحبطا دم تیریضلواو

 - تسلط اب ےموو رنحلاخب

 ےب ا٢ی کادو وقنا ںوطنول قادصن ا ترزمود يريشواو
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 هما ارعببط ا )لر تجام یکن یکم ین يه عت او۔ ےں اسی
 لک اکی سما لب میک من ےک سا ےہ تاب تا کی (دآت عاطا کرا

 ا ۔ناونپسیلیفو ارپ وک ینگ
 بانگ رک ےن بس بخند (هنن )بم جک خم اوریفل عم
 ےک ل وسر تے آں يلا جاو ےل( ی یے سود نوک

 و سیا ی جگر فک او کے کام بیج ایل سواد لس سا یب نح یک
 ۔ایگ رک یوا ٹو ار اشن بالا یٹوک

 اھت ینا رد کلا نے ایا ایی ترور | سا اجرا

 تی راک تاج بس ہن ےک ل زط نے رر
 عار یا ا خط او ینو فرج تہ ی یب ںی ےل
 فلت نی یار ۔یہن مہا تالتخا ٹوک ںیم نوح اف ۔(وئام کمار ورک
 ۔ے تااف ےک ت غالیو تح اصق ریا وتمارس وہ ےس ایک ماو ارم ے

 وي باکو ںیہ نر« نارق هیوندا لوس
 ول لال سیل قهر یس جیا ںیہ ج
 الو گا 1 رم مونا ںیہ تبع مرغ ات ذو تل نال علا ترزم

 نیلعلا رر ہو سر ینا ایارف تسنوعرف هیون تص>(م لو اکا ف ںی
 هکر اکرم جہ ہللا ل وسر موم ی سع مسل اینڈ نوت کات ںیہ
 دس-كنرلوسران اامنار ارا ےہ تح رج تر ےہ

 اکل وس ہا شا نا إیورل ا هلوسر ہد ا قدصںقل) (ںوہ لسی اکی
 ژن لب لوسرل یاب یتیم بای نان باغ دريا
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 اف ل را باک( چ ال از ےس کو م لوس ےس ۔كیلا

 لوس ایا ےس سم ذج انجاب اک ہوا یکنم اوسر ےک یف اناسرا اک

 اک ن ب رلروکن زیو د لور روا تیا ںی( تانکر تایر ج
 نر بابے امان ل ومد ۔ یہ یہود ےک لتر مراحم ےس ست یگ
 س ۳ نوبنآ ےن مهم کل ر اہم تعلو نلارھ)۔ تان

 ( یک لو
 هسدار دشا ناسنا ےہ فن کل ومر ںیہ ایج دی نوع

 ۔ کوہ سوار یک عر طی کت ااو بار

 دلی امام حس ات ککتاح یا ترصرظاکل ور تعاطا کے سا اج یک

 ل0ا یاد 7 یم لک ص وی غل تفتل اس سوم ی ےس

 ها کتان ایا کین زا ےس ےک ںی تو
 عا لوکس - لوس او هلن یا هو دره (ی سز رت عز انت ناف ےہداشرا س
 نام یر لاخت ښو وو زو مربح رور فرطیکل ور ےک ساروا ہا ولوم

 1 موم لو ل ارقا دام سل وس کے لک ومر ار ات کت یر ام ت ارب

 ۔ںیہےئاہ ور ام ںوود تل سرو بال شا اب درو 0 شا دوتا اسا

ٛ۰ ® 
 تب 7

 روا عل

 بیپ ےہ اع شیلا ۔ یہ اگر تادتاو کن ار نیز ہک روا ۔ سه
 . نا ےاو نی سم فال کن | سنا آیی روا سن امت دم

 تا اص ت ریو لپ قام یں ین ڈک يا هل
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 لول وار کام کس ام اہک ہن یب ناس تایاحو ص صل نا ۔ بیو ل توز
 و ورد اےک واکس ار ےہ اھت کول کرن و ستا اکے ےک لول وارروا۔ ےہ ن رک

 گل ضر یار کوک ن ںیم ےنرکن استر« فیحنہای ےت انا یوق
 ور اطا | ےک یار ےن رع یو ر ا ٤ ی لوٹ وال تئیو ار کم یدرم

 ۔ںیہ ایارایرفخ
 اھت و ےک هک لع نر سا 4 ےس ںی ی تار 1۳ ا امم

 اکو مک رولز تسلط تک و پا ٹک یک شوم باس

 اکہ اکر مون الف ناما سک یل ان ا ےس ایقو نار ےکا ظذ ززچ, انا
 ۲ ۔ےگں وہ تالاع سیما ےس ےک ی اروا
 کف اس کن خروم لس ۱ سازش اسامز ارد رود رو ا ل گاز 7

 ۔اہ تر تلہ فلک ن اروا سوپ
 ۔ے تا امور سکی تاو عونوم کس ارکے مولح موس ق لخت شمع

 زم نفی لک لور لاو و یک بس اکو رحا ے تدالو رال تال اے پا

 وَ یخ ا خیا یکن آو ا ںیہ ےا عت رک اور یوار لو ےقلوکن جی
 ساوب اہک اوقاو ل اعنا ےکروضح۔ےہر اب سا نا تررق یس راز تسسا ک
 لولوار ماع ناب ےب ہتاذا) گن ع کورو کو ارب ےت کول لاعالا حئاص ولر

 و قیقفوا شالت ن سے نقصا گنج رو یم ںو کت ال ام اک
 -بارردب ےک یل

 نرو | تور اکا ك وس برے س نیک اوز قو برو نیو دم کٹ صم

 »7 سل ولر ص دو دس اکیا ارد ۱ییتعاصتلقسم ا یتا شکر

 ضخ حوا یورو قرص تن تست یو تیر

۷ 

 ۲ اہک



 ےہ

 ییا رن لو
 تلی و قاطی رک وت ےن سارو) لول ٹو رفد گا سر عن رضی کر 1

 یی لو تی کس ترلان کے اجل قت دان کد
 ۔ں لو یت ت اور ل بزارم ایکو ورد

 لوح +تاداعو الخ اے نو ماب عمت الام کور نوا یو ار کج
 اہ ےک لن ای تردد گرو ج کک ت و سا ےٹ ا قالب تیاور کت ت قوسا
 تالاح ےک ویٹو ا ۔ںییہ ےن آے رکن امن تال ام ویا بس ےس ںیم نا

 سر ميان
 قر عا نیست شی انلوم نان جر طح یک ل تیر حلم ریو ا

 منا یر رل د نرم ایا نیلا ے تضحے لوہا |۔ے لیل ار طز ی ید ارصیت

 رز نود ناروا تیر کو لومو یر کشی یر دوم ا ےس
 ےس یولب د زول ارم شے لوم | ےس یولبد کرم اش سوم ےن را یتا

 - تسیولبدرُم | یو واش سوم ا

 توا دون اا یر وصنلالا )لاصریناسا کیم ترطح

 ضلع هاش وا سیار خیا ق یکم ئیلا رر یر اسا کارم یتا لع هاش
 لاو ارم | رامین هکر هارو ںی خان اع ) ہلا ناسا ےک
 ۔ چاک ناردن س ینا حرط ساخت يکي

 لاک
 اک سیما یک تر شر قلعت ےہ نرخ سیر

 پاک بی وک ن نا لا ے تینا (عسنايس رج ںی س ا .ینلکلانایبت
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 ییا ناخ ےک ٹر تروزم ۔ ےہ تروم ایکٹ در تب لنيل ن آن بجرک
 تلاہرر حوت تام تک سط اکی کن ایرو ایش عل صنم ےہ نوعی
 پہ لوضا کر زر ناخ ونو تام ېر رز لوازم
 ۔یہ گل وتل قعر ی روا ےلوقن ے فہ ناکہ بدطم ی

 4 ےہاآ ی کیم ہموار ےس سر دارن نکن اس کی رم حاولا

 ا کت اوور ت اجد ام سیم ویذکس دم ے نکہ وابروا انکی وک

 ےن لکل ال صفت ر ءظعوص یک اولا اق هلا نبتڪر
 ۔ںیھ ندا تاسلامفک(- گی یرملگل صفا نت سرو است یک ںیم ںوتول

 منت ےھت رش اکا ںی نارکےہ نیہ اکل ا ناحت ےک ں وجو ن ا ( نیلام
 )ا صقل رک 4 س یک سا سنگر: تای ز | تیر وزو مات کا ینو سماح سد نایک
 باتری رکاب صحت سا ےل اوس ےس خلل
 مم یوا نور تاب ۔ںوہر وصحت ایچ مات ںیہ اراک ںی یس
 نزف ار ا دج کل تام ی تہی لای شیب
 برا نیل وگومیرذج| صف ضو وجو یر لم نور کد شرم روح

 ھر ےاع 6 انا فم 1 لب لولرص ہد ا۔ روا وصکت ام ھر لپ

 وہ راهم رک نآررت ںیہ ےس هل ٹر هو لس رو

 ؟ںج له یجب نرخ ت محک لب کنسرو کس ی یک
ESزیور تاقزاو تارو ارین یکز ام. ماکحا یل صفا ےہ  

 یا ےرکر لا تگ ےک یک ات یوی یک س ا اسی یب

 "ٍ ےہ ہت یاس کوم رم لاک
 نهاد یر اڑی شاد عن علما ےک ناف
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 کر نیل ول لنز نره رشت تاک کر
 قو چرا نصر
 کی علاوه ددا ناو کل دکن یمن تر تاون اکیا
 تحت عروس مای لل تو تمچو ینا اک ک اے نت
 و مه ےک ٹیکس کنت اک ت ایا ن ارکت اج يک
 رصے لگن مم نکے نآ نیل ےھت تب کشور ۳
 ےک ام سن لا نازا کرک وضو ادا مان اذان: نر تاک
 ےیل یت نرخ کر نر وب ترک تیک نین ک
 تر 0 تقوک ےن وکی مس ب نٰنا)تخ ات کم ناری نل

 تبار ند ت گرد لو ۲ ظن تنوودرگلر ( 1 ٹیک ناو 7

 تو مر ےل صفت زی رسوم ت ازود فرش کل ریل موم

 سرم کت دم هم 4 ۱ ےل صفا ےک ےوعد س ادعوا لس

 ےک رشة واصلا وما ہن ترصوت ےس ےک رد خب ج یر ر

 نا بال کا ی 21 یدک ۴ ا تاف وک
 نه وج شا اک مرک انار وہم تروزم کن رولا یا لنز
 او لیص وب تر وکالت ماف فرصت اوس
 بلط ی تمام ۳ .تلولرص هد ل لوس ارا تل ام اک

 ےک
6 ۰ 
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 تاب اج ےک ن اوات ااش کٹ رم نیم
 “لد ےب تاضاعا صاخ شرع نیس با U کاک وخ کا

 دس ےس اگر یک روک س نرثا ر ےس الخد رع تاور کف تیرم لر

 .ع_لغد اکض ا ارنا یاس یک وہاش در اس ا سنا - ام عر رض ت اور

 اه عور شرب ے کر ص یر سود تاعبل ات سارو / ای کتی ویز

 ۔ای تو مم اق تاضا مال یوا مل ویب ںیم سض سر
  (Cw)حساب وم ایام ا 13 وس سا ارج بیو لور ت لورم ضل -

 هلو تم تیز کے ںویشرص ضجر

 4 کان یکن اول سور لملابجاو با لوو اا ر

 ۔اوہ ےک نار رر لس

 ا ںی رص تلخ ن لحم ےل اس ضجر
 وشلل صفر ےراتسا ںی نار ر رو یل ےک رج نارق ہر

 ۔ے ترورصا اک لوس مر ئ لڪ

 بت عا فہ شد از ےس ہو اول ث یص (4)

 7 اضا- ید اصارایخا ثو اص ولت رج ے ت یاو ر رتاوت زو ر

 گن نظر لوم لاو بلاف نواز زر هد 7 وب مملو نیدعلو ھم

 ۔ے نوائے شر لار

 ری وہں یا یو ا نام سو وہ روما ضبا ےک ل وس اار
 ات اما سلو اک

 لگد رم نم اچو هیتلر و
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 تابارج
 9 2 تل اس ریعتیرم تماو کے ایج وم تام سم نی انٹر( ار

 رک لومرصک اھ غوا ایک عن تب اور تک تورو لو | غیلطرا لرونص

 ۱ - ایل تسالب ںولوار ےب ےک رصد, طظ ںولود 0

 ںارواد عرش ےک ایاز سی لکی ٹر صر د ۱ تب ور یک ثریلے ےکاھانا مک

 ما ر ور تام رول سل ورک اا مزو یک جوک ٹرم دبی ےس

 ےس یم نشا رام وت توہن باس اک یب | رب نادس یک سہدروا

 رمز ےس نی سلو خو کن رو يک
 ی ساک رک تر دمع اما تالف ےک لورو ارض ر کوکر جم تن ےہ سار

 ب ےس بو ہک کس سن سیم برز یکم وحی سب کی کک اید تن یک
 ںیلر غرا ین واع أ اکرم ب ساسان سوو ل اک

 نق وا کیا ن لے اند یراکو رکن وخ یھب 008677 کمیت بالقنا

 زن جج سرم وکرم یم بر ارد افر بت اھ یک هم
 سرمد جوس ںیم وکار ارذ ارڈ کن ںیہ ماکس صاب هو
 حس اوکب ین لان سج قع ن ٹا ظ۶ ینہ يه
 ۔اوہ سن زا تر اء ازلی ن کر اتت فص نانا رکی ا
 می نک ےک طز جم انار نرخ نضر س فض
 ےس ەس وا هک زات نسل وط دگر را اک کب س ےن تم نب ۷

 حرم رکن یک نو نر بیل ر ار وہ نان اک( جک القا اب
 ما هی قنا تفکر رک کہ باراک
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 بوم که ں7 سن ابتلا اف جر ےںو کا اشا

 د
 باش | ( سل مم ار یر باضو یے رر ے نژاد ٹولر ر وط ےک هرز

 ےہ بجو ا ۔اھتہن یب نئ تر طس سا ےس یس )اون ےک ن گے پی اکر هلو
 - ےن وف یکن لعت ےک مح قب ےک ضارتعا سا ۔ ےہ نحر چ یارک

 ۔ای ںیم اض ہراس باوجاک ضا عا سا ۲ ر
 رم ماا م السل ر وصح ںی ییا ترم ےک لوک ر

 و ثعرع لا یرادرذ لس اوت ےہ یلا رص یکی رکا وپ اتر پ ضررا
 0 کر تسر تعا ےک تیاردو تم اور لوصا ےن رت وج کک سر نس یم

 ںیہ تاب یکس یک کو راکت اضارتععارو ضر یا ۔ںیہن تک أو

 اس عر نج تاسو کرس جلا نیلا دا شپ ناو ترا
 ایر ا ا عی او قا و وس تیں اوصاتمعاروا نوح سا ساک

 فلاح ےل کلک ییز زن لاما ۔ ے کیلا ہصق دیدی ن ارت
 ری تریان اچرج تر نیر ںی ےک عز عا ےس ترشس ت انا ن اے
 ۔ںیلھبے کرم یز پک

 ایی را ےہ جر ایکس یم سم اول اوسررصحر اش نهاو) و راک یو 17 (مر
 تل شیخ ید لوز ےس تابآ ضجر یب ناد خب ض ارعا ےس رو ےہ جا ص .ےہسہ
 f ملا - بیر ز انے کرک منع یک کرک توسل ور وضح

 تاتو نون مدیر ازد یخ تت یز
 وک ریپ تیلو س ناسا ری مهار لوک
 ۱ ( مارح ر وس نع ابا رک با یار ت لیہ بنج
 راکت هک آه کا اونا کلم
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 ینا وذ ویز اکر کلذ نا ۔ وہ لزان یورپ سام اش ےہ تک پک نل
 ٠ یت لکو لی ن ےس تاب سا کر ات یا زم ییا ا هاوو کم یت سیف
 ) ات شین ات تا عا یک رشت هو زوا

 هوارا ل وہر۔یرد تالطوکب ن بہر  ترضحئو وہ یا ےیل اکر تصح

 ساپ إياس |-ایک ٹا الف < بو وسواس بشم رکا وہ

 هل امان یف یفختو “ویل ز اتو بسا ےھت تام وج ےھت هد مر

 اقا رج حبه یم لد اوج سالا هو دی لیم

 و اکا نخاو کا اتش هرم ضو( اار ےس ل اول روا

 مس کی اھم رت ناک یب ترا نسیم ار الو را
 به اب نل قت ب یتا قفا نا ن آق مولع۔ ول
 جست نسل نام ےا عرب فیاض یس

 نا یا یھ یعض ی ع ونوم یب کز بی (ه)
 الباب اروم وک ولوھک ےس ت لو ایک جی رد ےن را اکلوصو در

 -و«تبا ض فالف ےک کک نا کن تر ہٹ لوک برس حجم

 ےک شو اکم ہر اول ے زیوھکُ و بج ترک راو تول لا (٦

 سنی ازاین تا بیل عن راضی

 سس دن وو کو کک یا اکی ای ھد ود اک رود
 ےک تان س ےک ا ے ایکن مو صا نا ان رزق قوب قد

 اکت الام ےک ت ولمو تولع, رو روش او کت حرم - - سگ یورو

 ےیل کن ات قو مس نر زور ریو وسو کلا ےرعوھج

 یخ ایما ےک و ات یس ضس عترت ج
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 سیف رموو نت مک ومن سا ےس ظا ےک ٹو م سو ران کا اکن ار ک

 لاو یوم تار لوک فست مورک رہ ےس ے آان ںی ٹر <
 توت یو کي تاب بس. نکس کی ن باک ا وکالاو کر نایار نارق ٹوک
 موم ےل کت یخ ید رپ یارک ین سن ر شارف یھب ت طاح یل فای
 انا يک ویا اک

 فا ۔ےہالل عرکل اوس ےک تطافحسا گام لک کل سر وا ارم

 < لر طی بی تر حرکات فح کٹ روت هام
 - سوز کیا

 01 شی اکو وبس نر ارا اھل ےک نا سر ےک مرکل ور

 اوج ثانی هری ۳ ےک یاد رم ۔ےتک وام ےک لو روموو و د

 ال و ررر نیں ی ور شرم (۵۳م) ےن ےک ترک ترم لی تره

 ار تایاور یکن |یصاے سنا ےہ مح |ر ارم

 واب یس تب نا اوت ع ست ےہ تح رم برج نور
 -یاقهارکی سکس سم تب ی ژو مک یا اھانج

 2 و لارحاو لا وتا عر یک یک و سرا مهر کرا ای کب احصصا نک

 ۱ ۔ایگ رم ظوام کا رکا کل وُخدع من تساب نو بک ارک

 یم لیا کر یارب ےب یھ التن نت کن رج
 رکی تر شو و نارق ےن روا حط سج سیقخ وم یہا رای ےب اک یک
 ۔ اکل وتوکں وش محط یساایکل وق

 نو کں وشرع ےن نیل اتو نیا او یکے تقارصو تعو تارتسج ۰

 حک کر یش ہر ظن کس غنی اف لول لو
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 2 راز 8 روک ناب ید و نا ےرہ د ایان ود کوس برق 20 ےک نورتو

 کٹ رع - ایکس ایں لس زاویه بے بلیک ٹ رع کیل کیا ےرا
 قد ےس یک کما طار ٹل وقعوا تک یا ےک ام

 09 : 5چ “¢
 تاووصوہےرر او بس تاب ےک لو اک برم ماما ںولوار ۔ںیکسرک

 هو ہوروا تاپ تام بوم ایس فیر ادم اش مانوکں وعاضو روا
 بنام فط اوز لوح ںیہن لوبق ٹھرک لو وت توام او
 کرد ے ضار توا کا یر ام ناي لوف یی رص یک
 ںیہ یلاونکیکہ بو کتی ککے ابد لوک طرا کت الام <نووار- نیو
 کدو ےک وب کرا نم شاد بع نیم نب يک یی نبل یت اور ست
 رب ںی تاور جو ٹیدنکو وڈ نکن ںی تبادر جیک کد
 گو نونو هو اک

 ےک اح هیتر حب ےک سا یک سرک یہ ںیہ ص یک رفت س ۰ ۰
 ات نا جم مس کش
 ۱ ۔ بلوک

 اکن آن ی بگو ظ نا نر هو دارت حک رم
 ۳ بول صنم

 وان یب 4 یک کال تاسو رولا ظفر 21 وول نر ماا

 ال اولا وواع ۔ وک ال کوک رب طو امال کادو | مد ون

 ترا جود هنری سراب یمن تسوکب وا نبا یتاھسا دیار تا نت
 و باتل ا اک یم طافح ےس ترا پس بیریگ لیفت

 کی نیب تام امو تاداه ملل الوو نحر با منا ا ہر
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 تبیین او لیتا ےک ارضا ےن کا رنگی رتی درو | ےک هردو

 بروجرد ریت ین طمانوہاکتایادردد تم کیک
 ان ثعا نیل ونشا ور مگ مادہ

 ۔ ےہ نوف ہیلع ناخن ےک س ا ( ہد
 کفی ںیم یار تمرع- ےہ نوع ۂرودع ناس ےک اد ٹر ص )٩(

 ۔ںیہ یت بش ؤوکں یںؤلود نا ریش عيد رم دکتر
 کیل وا لہ ےن وہ سس امار ابنا س لوتا ارت تالاحم تب( ۱۰)

 کون رک اره شم کت رایت رد هوم اش هوس
 بیر ماس ا ےہ ناب ےک نام یبا نجا صاو رج ترم شف دمو میر مو ماک
 ۔ےرالوا شف هو < تار

 زیپ مالکاکد یب نرخ ۔ ےہ لپ ند رب رقیق رها زن
 قبض ےل یراتسرو قرص لو ۔ اوہ مولحم تسرح اور ڈٹ رم

 - ېس یداع| ترو یی آید عینک
 ی نت نقل نآ ازل بمون رخ ےن اد سکی نیاز کن روا

 نیش جس ںی ازار ارد لوک اینو اوس ےک یر یی اشم ۔ پل وپ لما
 کو موس تبلل ا اع یک شام کس ساس ا ضش ی کوکر وت ۔وہ و
 - جروب اناج قمر ۲

 لوا ںیم عم یل ثمر اما ۳ بک سیم زاوا« سورن ی تل اخہی

 ي را هکر پ بسر قد بيت کد نھ نت اف کنه
 اکا اَت اک رک تیاور ے تاور یت س اوٹ ره کر کوم نس ںیم ںو 21

 یم اوت ثمر هو پد الوت و قی مانو اک ٹ وچ ےس کا افت یار فر



 مرد

 رم بنگر مع یار ےک قار تو کل با ات ارورهروا
 ۱ ۔ ر ےن ج

 هاو اش ےے لاس نلت اک ولور ولت رو کو روا ولس لو( ار

 لرم نضج سن ت انو اک E PP و رن
 لا گلف آں یم تج کب اون یے ی لوم اسیا ند کیاود رد وہ
 ےہ ےس قم استور قلعناکں وعر زود کیر ۔ ی ںی ی لطف وکن ہار

 ۔ںین تملک را ےہ ب کدی ترت طا کک ١
 ترعب تذا۔ بو ناز مترو کن وی تر ہیک یجب ےن وکرم یک
 ےس کس کر بن فر سن آف وہ ےک ایپ اک ںیہ ع ور ووو
 پچ ۔ 6 ےےی ۶ ۱ رر یک لانا وتا ےک تازن سرق سا بچه ما مرکز مہک ا عرط سا

 تول ترس کول ایل ین ك ملک اش | یہ کے سجے ترور
 امر مکے یا هشو افر ام تار رول روا اس سالاو ا اک

 ۔ے ترول کئ
 اپا ہو کوی ناطق اض بے کار یا کلا ا
 و پات ناطر انب عامل وصال مین کو دن
 - اره اے مایضاے پا وکی کرب ےس

 ناکہ تساوم اطول ن ری تط یک کارش اک سی تقیعل صا

 هل ور "لوس ناف ےس طصاوم لر حسرت - حس تک لال اروا

 ہے تو اھم ںیہ تہ فو مادا کت ارت کل ودر رم وکں وزب

 ۔اید اهل شا لوا نا
 نزن یادو اد خخ یوم ار لک صف
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 ه« جب 6 کاکو زا کے تروزھی کف رم ہدایزروا ںیم تروصس ا ۔ تارلم تی تم

 یزلاره ےداشرا یون لاو ےنال اک اوج ےک وز
 تاھباتمرخاو بل ام | نه ت اہک تا دنم شکل | كیلع ل زنا
 نم عن ین( تابیا هما و کاایک یر باتا ڈی
 تک ٹو لفل ےک نا ےل سا بو یدک تابان جر
 ځو کل ومصاینجارپ بازم لوض هو رک دز تنهای عناد ےس
 اج یر وکر ضر کس ا۔اک عن کاتو عاص یا ادا رک
 - اهم سیل گرم ب اک ترو ص کم یا تور - ےہ ا رکس نوک

 کرک مس ںو محو مم متواٰیع

 تن دبا اوت قوشاکے سا ار وکو رام اس قو تملا یس ع یری زلف
 مگ سرکه ےتیاور اتوم رویا ملت سس اما نوا را

 ںوٹوا ںوڑوگ۔جانجوا فاحوا فخوا لصد یف اکی بس ارضا
 ےن سا ۔اھترن مان اکر وکی ٹر ( يز امرود سچی کوا اوس ےک لو ترک

 شیرک وہا یر ای خب ےس فلا هر شوک
 ںیم مے کفر تک ای مرو | یتساب مری ےس ترا ےک سارتوک م مچ

 مالا باز
 ںودرکع فو یخی ال ےرامم سہ اہک سید یف ےن ام انب نا
 ۱ (یدالا ریز سہ تروز کس ا بله

 ہی رکی ایکس یب خیا ون ماگ ین ا) ریش نورا فین
 پرکن ن شوط ار اگه سا ادراک تک ا ےن فی دخ ےب اا و ںی رم
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 بوی کلو ےن مو حےک ۷ ولی اج ن 11 ےک ںی لن

 امام ییا نکو اروا کا نشاریعون اکے فیلخ ںیہ یدرکروم ےک

 ) یراق یاری. تاعوصرم) ےک سرکل ن کلا اکت اعوُضورو

 اکو لولسا ےل ت ٹرک ناجا کنیم سک ےن ضا

 ( لارتعاا ن ارب ید وفا یگے ایک عالط او اشو کما

 ن یر اھت تود ادا اض نر 0 اریعراصوحل لا نبا

 2 اکا اتر ا ےس سا ےانزکع صو ںیم دورگ | مع ورک لم نا

 ون کش ا نمی "و ےل ںولول ے ھ۶ 27 اکر سس یراظ

IAN,دعا درد ر یگیوکس ا ےن ی ایہ او نو توش کال آور  
 24 با زیر مج اس فیفا اب اس ےس ور دہع ضد ئادبع

 دامن رج ےن رانا قت قوم سا ۔ایدارکل تمول ساروا یکن ارت وک

 شالا لو ٩ رلجیرطز۔ںییہ یکن مو رم

 7 شصت رم ۱ اک تطاص

 ی سرم ے لو ار سو رش کو ترین نس,شرار ٴافلع

 مادی کھ تاورول ت تارو و طب 27 وہ ےہ ست تدمع مو اي اب یگںوہ

 رک رر سا توا تروزم رس تاهتلزلود ےک خا ےک تکس

 ید ون رع تح ای ارضی لوم ےگ تحس اساس و اا ۶۲ں

 1اک سا اھت و ور بس ناصر و معرومار نه ( )عمو شرع

 تبان یز ترح ےن نادم ۔ ارز الکل سم ب انک یکن می یب وک

 منشی ےک فلا ےک یت طح ای (یرادرفہ) ںیم کس شیک
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 بلاش < کت ضرب نوا کیٹ رمو و کیا اک ض ازای اس کای

 روا پل اےک نا یتیم عی رو |۔ےہہ ےن ےرھکب ق انس اج روا

 2 ۱ تی ارشد یم لورا اض کر کت وت

 او تے ہ تیادر گان اش را لاف ےس تایاور یکم نا ہرضذ اک رم
 ۔ےارکل اش یم "هرو تاوضو تامونصوم كس نمک

 یو تر سیم اق بق انس ےک نی ولو نیما تاو اس عر عی ا
 روک شم کن ا سخن نکا اعاروزمو رد قلف ضجل

 مغز هل مہنم هرکی وت یزلاو) چ ںی نآڈ نایک یا او
 < اغلق سل یہ رم ا درد ےل ےک سا ےہ ایہ ۳ ںیم ازلا سا ےہ رج

 ماا کار بع نرد یلو لغت پر( ٹ رال کت حح ساکت اذن اک
 ےک برس یک کده یو تی او رک راي اوس سی ن
 نت ا و نشا عن لسان ومو اود ے موق یہ کر اک ںیہن اہے روم
 سا یل اف ےس نآه لام تزهحه یک ت باور ےس ےن ثراع ن, نگ ارپع
 تسر ال نب ناملی ےک کل اربع نت ما تہ ف یلف ( یر اکڑ ۔ھت یر ب تالا

 8 هه رحم مے ام و رم ۰ ی

 قرض نان شاد ع اکے وینا ےس نوک( راک ی ون ینا اہک
 ۔اید باوج گلو ال اوس يک نا لسی ریز ماما ایہ لو
 کرک ےن نی اید باوجت وک فر سا نما اوہ ےب روم رم ےننرم
 (بیزملا بم ) - ادالو معو رب ا سبک

 کور ےس تمل اوت ےس وم بلاط ےک ید شیوخ رزق کال ترم تاور رگ
 ںیم ناس ںی عا کس هسس/اموجکیدزن ےک فاسدا ما سو انسا سام هک
 نایاب عز عی رھ زل | ) ںیہ ٹو کاوس ےک تمہ لا ںی ناپ ود دس
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 تاد یناسا ۱2۳و ےس یا طح ندا واور یک نر الا نر ما براہ زر( 0ون ۶ بیازع

 قوا بقا نعت حکم لاش ےن کککاربع نب شریف ص ماما
 رض اترو یا جی رب - ابو لاد ےک ےک رگطخەو ےس ماما يوجع تیا یل

 لار تنسف غا پے یزجاع هرات ےہ باوجار ہی رکا بیوہ سذ ہلق ایک
 با مو رتبه بجا دلو یال ن باوججاکس ات رک
 ایام ںیہ یل سری رکی و وآ روا دم رج ناعرا ا رک شش
 زی _ الف نار 71 اخاکت دیا ترصرسن وم کون وہں 2 71

 ل تیز یر نر مے فول ن تار او شرم روم

 نو بے ا ےک وو یا هوا جم زن یب
 بوش ءسو دؤاد ہن ذ نمو ای تبار دو اتر ودرکل رو وک ت با
 سایلا یبعو یاب رکو نینس اوز خك ل نکو نیر اهر و-ومو تہ وو
 ےن میوکب س نا ںیہ لور| یوم. تمول: بولان ای وواو ت لنز

 (لایا؛ یخ يكي رژ ای ےید لس یر اب او طلا سو تالا
 علوم ۔ںیہ لاش یم مد ال سرد کن ام یت زض بج ویکی ادای اہک
 بلور ل نیت یر ےک ا

 رکے چ کاکو ا اوہ ہرن رش عد
 اکرم

 رکن نسر رکن طول تاد ن اس ارخوکن
 1ام تقوی ن بج( کاک فس لف یس اسعز یئ نر شاد
 لحن کن ته ا اراک ےک لنن ےک وکي آی بکا کت فام کال بوک از
 ضرر او روا اوہ یر تسبفخ رکن یب اھ ان نوخاکن 0۶ تا

 کن یو کرم رب و رز ےن یس صفی
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 ےن شا ایک ل ۰ب ھی سا ےن کک ماما و قو اج ان ت چم یہ تاکہ فتا
 رواروا لشن را مایا ۔ ےہر تریص رات تایض ا 2اا کی دان تک لا
 نیم ےس تب کے کف اما |کت فلا ا الع ہن ارد نفس ےن نیم

 رس کر اظ رہ شدو ب نیٹ ام ےک یو ا ریش ان ومامہضیلخ ےک کل نت

 تالار | نور ےک ناروا شرکت فل کت بلیط شک اوا نیم

 یک ل وہ ہہم ےن ںونارگکں کود ںیفیلتک طط وک رر اما ےک رکھ روک
 ( ناحلخ نا )ادرس چیمبر درا ست نفی اف کب یس نیر یم
 (ظافاا ةر ابدرگس پلو تلولا اول اموک اد مر ٹرک حافس ذیل

 تی کرا کلارو را رد ررر یر يکنزبتر ار نومای اف

 ۔(ظافحا ۃرکت)۔یدرکس او ےنںو فا یک نوا
 نه ں وہا مپ اند ماناپ بانک کیر راهش یک

 کک وے ںوہ نا اند سام شو ناسی نئ اط ےن نیہا( اھم ا رک
 روا کرل ار یع نب ن امس لر پک کی مان ادم نرم اس تح ظاھنلا رکرز
 ںیتتس یسکاو ار سرگرم نو بال تجام باہ
 ام سید وک لسی نافع زنم ذات نازک تن
 وک چ یماہکرو یر وفا پر رت صنف ہد ہک باص نیو ٹل سا
 ۱ (ظافکا رکن ورا

 اما بج۔ ےک بلط هاچ ےک اط ےک هتک بوکمے ی کز نیر مر
 ۰ ۔ےئرکمع صو تن نوبت سفر

 یت ےل سیو شوخی ا لا هوا کس ورم یا بط ماو صح ن ال



۳ 
 کر سگی اروا ید لرو نات تو اے نشر بی یک ںیم
 ہل وی یکن جوجو ابق کاج یاکس اوت ایہ رم بحر یش ق رد ہی ۔ اا
 تو انس تبادر کیه یر سا - زود تمب نکیل ضط خر اھ
 کت قد سه توجه کیر اد کو بق یم تمض کم کل ود لہر
 اے رخ اوا بج یہ زاکیر اشارن چات یییناع م اناکں اش
 پل وہ ںوھکار ن نودا رک ٹرک ن نب یو ایکن اسوکس ا ںیم ید

 وکی خوا ( ناف نا ) تک الکتریک ا ےن ںی اپ سا ےہ نو
 ۔ سیدر رت رفا کرم نی

 خرم تاضا ت ں ور
 کن آر ےک تانو یکم .سیلکس جت رص روم

 یر ود ے کج کیارو ۱ تاقی حت اسی او غو کرک ات کر نش اڑ

 کا بدوم اکی رادش ت لفل مون رو ہراس کیا نکو اکی اکی کل
 گہرا اب اب بج تاب تل لغو و ناروا جااعاکے ارو دوکت لاقم
 ٹری دای س ےل ےک باس رم سم ابا یاب یک اوت او تشنج
 خارجی لسی ایکروا کلا لاوقا ےک نرس آے وس ن وہم ایک کت فک

 گن اور تشزو | ضد سن ےک نا ےن شیو | اوہ ثءءاباکے | و رتو ےس 2

 1 ورنا کیا 1 هراز وفلل اب ا سکی رر ل شک

 (رجظ اٹ نال ۶ رت ب کے شرع ے ں٣ ایکو اوم ہوے

 1 واٹ اار ن ا سی ےک تاضارعا ے تمارا ورم

 روا سہ عر ور اب اوج ¢ اکا شو نیس ساب هک فا



۱۱۳ 

 ںی ن السو نب اط مارکہ تب بال صیفاکں اب کچ کو ب اوج کا
 اس گمان ین مولخ یر یز ےس ٹا زاد لدع دوز رک
 2 مارا ںوّد اخارب س یو دع یر رص ںیقاسو تخت او

 میس نبصروم ل ایرو ورز اکن ہے وب ترک

 ۱ ےک پآ اکو باوص |-.سمباجلیقرا لوک یم نامہ سا دن رم
 کا ز فر ایک ت ع امن ال اوا ےک پارک لو یر سا انکو ایر ارا بو کت اعقاو
 ین اونو تیار بک یکی تروم کر اب کل ادا لادقا ےک کروا ۔ےگ
 شا ںی بوح ا وکی نب ل وخ نیم رم تلور یبیصاوج ےہ وموت
 مابا ترض عی واود یش ین جدو کس قرب تر تقادص یکن ارت
 کاور باعا ےناو ےک کج لے فالف ےک اتروا سامر یا ےک ر

 نیو تم نک ير قطر و ےک ب ایا ےس او ےنرکت باور تیره ںیہررکی تہب

 ۱ ۱ ,ر نیت نیل
 و بردان یل ام ار یورک اچ نبی ید نیل

 بنز ناف وبا عوامل رام نیز
 کرا ٹر کیا تم یکن ایضمولا- سم یب ید یکن اجاصب نفس

 ر ےک کی ل او ےک یاہو ےاو نیک دمے و ےرکن اس ٹرم

 2لو ا یررفر بولا لا باج رک نل ہشام ساپع نیا هر یبا ےھت سیہ
 ۱ ۔ںہ وار ےک

 (rr) لذت اع(۳۷۸) یک شا (r4) رع نیا دسر سیکراک

 تار یک ادص بوب SAS IID یکس ایش نا
 يبادر ار کن اضرب( یت ارج( دک
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 ۔ےںی ںولو ارے مرد طہو ۱ یاں رب ناط و نور ای, را ینا لف

 نیلقا ر ار | نیدص کل. توپ بز بکر شکر دج ی رد کل
 هند گچ ےروطحی کی تب ل ولوار ےک مود ینئا +
 روا ےک ےک رم تباو وہ غیا ےس ج کر کت کت سطل لات
 ام لو هو پجےہ رم ایکں یم مارک اتر یہ سیمومے ام ایل یھب نا اوکسا
 ود ام رک عید رم سو ۔اھت زر نا انک ت عاشا کن اء نر وول ایفا اقا ےک اوت ےتس
 یک یل ےک اروا ںیہن یز ےک کل ورک ےہ اراک نرم یا ںیم بات کی ار
 بیکار و بت یل ول ےس بک تر دا ے قوشت ال اےس ا کول

 ہن انا ینہ نا( یر اج ا) ےن ا یر کم اوتو لوص نج کلم گر ملودی رد ۔ےھج
 ناروا نو سرعام یل بار وف ز رس اک وو ار گن اند ےب ترصوو نو
 مراقب ایکر رقم بی ےس س ہ اف کیا کم حوا اھ ال کن نل اچ کلا
 ےک رسا ےل سا ۔ اھت اد رکور سو ہٹ نا اط ےک تالا اصح ےنا ےک سا ثدص
 لات فاو ترم ہوا انن لتس ںی ترص یل 2 ےس رک ثری یک

 را یو ے یر وزمز ایا تلی ںورد مس م ی رکود عش ام اک سار ےس اقا
 راس یر ورو یزاپت ار گویا روا سیف کی ورم ترک اند مپاک
 ۔ایھ رر و

 ےک ٹر و لوصاروا ےہ کرم اےس سردی ر که ار ترص ےک ی 7 ۳1

 تار لونما کای ےکت اور ٹھکرا ابا کا سول ےل سا ترفق او رکن ا
 مک ےیل ہنماکےس



۲ 
 لر ےک تیبىارد « تیاور تسرسوو « تارو کلا تک ےل طود ےن تم

 کنيم اکر روا ثروت نآهدجر تبا لاتو ٹر »نر
 نادر سهم وکتور وه تروزعوکی کوک
 رو نقی ل اکے طس ےاو ےہ گاز ینا ںیہ تم وضو ری و
 “سوا را | روا ل اوصا ےک ی راک ا ےبنِااتحا سر ١س ںولرص انا

 صا ےک کس کدو کے سرب ن اطا ےک ٹری ولر اراک ا« پروا لا سرد

 گاو ی اول ثریرو مایہ ےہ ا بس تو و لت اور عمر کسو

 022 درود ا پان کر سا هو وکن اروا بسه IAN لس ساو تک

 کیا وو ین ونکی و رو یوم تیارو لوصا ےل عت رماکه نرم ا
 اک ایک رد یکت اور ر اوو ےنکف رن پکس فک
 سیم بات | سبک راک ا۱- بی اکردرضروا هرس رتا ےہ کپ هو کت یار ل وصا 2

 وا کت اک رک سم جم اي کیی شم جم
 م یدو سرم ےک یت مہ ےس تاید 7 ید وج لو

 را ترم لوصا یب ےس ےک روکش ےھت بریڈ اش رام
 تراو ےک رل ےک ی ھو فا رارو ا ی عامر ب ت يفت او ےس نی

 رند دن جز وخ ثم ےس تہب سن و تیر یکوکنعڑتقا ےک بحاصڑ کر
 ای( ےس و

 اش سار یک یکی زابتسار یک وو ارے یر ایما رپ کم پحاصڑ *

 وک انکی نم ام کت اور سا بحاصڑا يانور ق وفول اےک
OR۳ ۔ےنالع ےک یر نشد  

 یس اتیا اوم قف اوہ کیا بر لوصف» بربا ےک انکے تنصرب



 طاس

 تکی ہر اکا“ بدو وا از ہو وک ا پا اوج ےس تم

 ورد | تام کوک نار ا رک جر اطول ہی یو ت ورس
ERE HO ا 

 ۳ ےک یش فساد و ار بر کس لوک هو || 1 سس کر ور تئن راپ نئ رو

 2002 زن ےک نی نت ناحیه تار وال اکا | ںسںومم

 و رہا نا ترمز ۳7 مری سا طیور تعال باق

 دلا توداعا کرد کا: ےک ےہ او ےن اب کرم س اجاق ہد

 7. 7 وار پیار س ےل کا ارم اپ نم ےس ودب

 کل ون ثروت گام ر 0 اول وار ناگ 0 یوا لس |

 ییامو وب یل اں وہا قدم یخ تإ کل ننه
 هکر هشتم یک IAS اعا ےک مرم

 یگ تار طق ,Serr توام یو نا ےک لق حس ای بیا

 (رجخآن لال)

 قیاس ام ار یکں ول وار ۔ ےس ایک ل وا تی کن میم هوم
 ماچ ثنا کت یف وان ےس تیمارد لوصا کن اض ارتعا قاب بیک
 ھر یارو انس ی کما دوم ارلا سیار ممد ۲

 بسا نا ۳ Ef س ےس ی اق ہار ےس وس ےک ت ارد

 کب تاک اوتروارشا وا باش و گام

 7 گم و اح یک رع ےس ںیہ ااو س ۔ ی یر تروریسم کہا

 تا کس ا روا ےا یا وا وگو کر کت با اور لس

 وب لیست کج سس و وبر ےل



 نم دیک ا ا کے تقی کانصوشا کیا ا

 فاعل او ول ل ےب ٹقاو ہو رار اروا 2۳1 رضا ارعا 0ص

 بیلی تہب ن اش یکی نصد» نقی ایب

 ول لوا ےک سروس م ی کب لطم اک ےک ورم یرص ی فان"

 دف ترین ما امی وب یر یوم |: تلس سنا )قوی یا

 فنون گو یو روش رر تہب سر 22 اص ےس کر ایم ابا ءال

 ید صد ے زا انت روص ییا - بل یکدم ن ئارم ےک توزع کف بصل ےن

 ہوول ےس ےس ارز ا وزا 1 ترص لا. < هرعات ےک تله برو

 ل مرم ےس ڈی ےک وار 1 | رسا تست : ےن درهم سض

 ¢ بھ إےایڑکل وہ ار فول رش رکے سںسراٹا ن ابا تساج

 نم نا وہ ےس لول وار سید وکی کک تالاب ل اعات ا تدع شم
 ام ایکو ت درک کسی اتا لرنصودب سا ےہ تمرد رک اروا یف

 یر نم ےس تاور ر تع ام رامشاکنں ورم سل وقود ےں یم لو سو ہک

 ۔یم دا رار 1 نئی صارک ن ایام ستم رم نکی 5

 انکا اک برن هو عروضو ۔ نیم یی ےب یم

 ,تاصنا تالغد ےہ بصح ادو اک ا
 یا ن لیل تی بسر فاش ہو کے س تبا ےس ساو یت یک کرایا
 ۔ںیدرجوم رم ںی باک لن اد و سز

 یی تار قی سود کو کمک ضا مارتا کی اکر ویر
 ٠ ۔ےہ کت رہ اعا تے پا سا ےن ٹر وپ

 :ےرہو ریا رشا او فحاو ات قوم رو نیو تاب
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 اکرم تالتخا رویہ رم کیک نس ید ایا ول اوت دامحا

 ا لم بم کت شید ام کر تب صاف ام اقم صاف یکے ںونمجکہ و کیا
 کو کس بس یک او بک حج سرم کلات منسوب 9

 ای یا وقت م ماوس

 تک از ونص ن یکے ض جلس ۵ شعل رو | مار کد اد

 بس ج فرمت هرچی شیر بنات تر و یہا بیگ نر
 رک امت سود کرا سره کو از راس, اج رم اسم رک یم

 ےس ٣کا ما ۔ ےک ناچار توا اوشپموکن اروا ےھت نک ار اکے داد ہک
 توادوبما . ۹ ںی لٹ کن | سارا ل اوس اعم سے فرعون مار

 ےب لر ےکے رسو دکان ممه ۷/1 یسا۔ے یک رم یک ہغیلولامالا

 اھت یرورض یک کل جور ورم ےل تالتخخا ںیہ لاء

 کد سرکار جی ےس روا یر رم ا رص دفع کک ام ۱

 اھ حد و کت ماضم اھت ےس ےٹار تاتخاو داتا لوصا ضن اما ںیم نت

 یک یز یہا ےن اھکت خو کس ا ےن سرسود ؛ کر مطا ش ےک نل فرح ےن یک
 ےھت یر رو یوار ےک امام ) ۳ تین | هصرسود کر طر ارز ےن یک

 تاور نا فرخت یر اب ےہہک اک کت رم مرام چدر قىد زمان
 قت اتم دع نہ پام رکن اے اس سا کق تن جہ ای لوک
 ۰ ےس ںی 2 رها ۔ ےک ترسم ٹی اور اکران



۱ ۳ ۰ 

 ماا تفو ےک تاقو یکن ا: ے سیم تاور تام اع نب کلا اواو ےک یک ماا

 ےہ ےن اف ںڑلودر اہل نب نامو رس اربع ماسک 11 اسرع بحرص

 و رک مان تفر ےک ت انو گل لود نا ۔ںہ رو تول کوا ایڈ ےس سیم

 درک کن ابی مد یک اروا -ل ںیہ تیاور ےن کلام مابا ےس ں ونت رک یب یل اس

 هم هاب مات اور گو تا صدای سس اوس

 انواع ن آکا اب دطمیر ےس سا ۔اھت فالتضا ےس تی اور لوصا ےک ی ر ا

 ایر اما دما ۔ےاکت لال ور دگر بت مما اورا لوصارلخ

 از ایکو تیز یون یک کر هاو - کبد
 1 یم دس ۳ ق 0س
 کو مئاھپت تہب ےہ قش ل نجل ن فنا ت ابولحشوا تی

 ۱ 1 ٠ ڪو معا

 ںی ں لز کشم
 تعال: تحاصخ تیماج لت امارت ے لذا نف ابدا رام ن الس

 کر شیوع انا یک فر چک تاو میت مینا یر
 ا ۔ںہ اس یب ن یش ال

 اکرم ےس ترس یک اب کار بنر نک رم
 مک ونا ےن روا یی ام یک ترا ںیم لخت و لیا
 ۵٥( بات لم ول اوز )نون کیک

 توسعس لا ی

 ۱ خدش
 خالغاکت ر وزع ی وښو و درہ یاو ےک یر وہ ٹر ھو ناق بجنالس



۲۰۱ 
 ( فلا یا زا لوفنم رمو رخ دایی ر۔ےںشاپ سس

 ہول لس ج ےہ ید یم اض یت الا نآ ترس یر ینا كس
 ہا ار یونان وتو 8 ور نا از کشی
 (نا ایل بو نرم نس ںیہ لیک رک زر ےس یرب

 ت
 میری ےکں ولرص ےس تلا سریع ںایموکی دپاک ت ہں یتیم

 Es اگ ص یر 728 نی نا صد ای ںی نیک

 شو تایتاو او قلا ےک تک فر تر م ک کے وک ما سکی ںیرہ

 ۔س ید آل شرک

 بسا راز تیب یک ہل ےس نا ےک ویک یت نک
 رھا وہم یم ا ےل کک دیس

 لات تم طرطخر بارم لو ےہ ءل وسر لی اط ہو وا ها ہکا مک ونک

 وب یکل قے نت یر تر اس نا رب ارماوج
 انس صر ہالی اسیغس آے گاھخور نشت سس
 کس اک تپ ےک ایسی ضر یافت الی مس ادعو ایک

 ا سا ےن فکر طط ت لص ا با ؛تنوم , تخورف سکی ا اولش

 لق نیچے "۷ امت سا ےر 7 ںیم بالج ےس تترم حط

 تم ت.صوج کم ٹہی اٹ کوک اےس یل ےک تو کم را س 2 ےس یک

 شب تاید لر ا تشاددصو

 رگ و ےیل ا اروا سم یز تاصیلال او یک برص

 تک نان یر دوس یر کیک گو ارام فرصت ہو کنار



۳۲ 
 ےس ایفا ےس ی تس وکن اے لول او سایپا ےس تفو سار وا سہ

 هوس کل شی ے نو ژله 17 ےہ ںیہ ٹر تار

 نو ین د جوک رم تفرج اکی او ل ےس ہت ےک نآس ساز کک
 ےن ایر وحبن طاس کر ںی یر مشن یر ام تزطلس دراو روز سر طنط ق

 اب ات لگن مچ طح الپ یا سبک قل خوک ا
 رپ اہ تا یی کری رس هر لس بکن نقل ح

 لر بری کس ]هک کیا ینا را کسی تیر ٣۱
 نیز نمک وکی یت شک الا یا یک روک ل صف او ټک
 ۔ںیٹی ضلو جس ولحس ےک قاو سا - ورک سم ےئ یحیی سرم

 ۔یوپ یروب لری سوراو اوس ےس ثیدص تن وت
 غار ےک اجڑہا۔ یکے آی ابر لو السا کوک تاب ترم ر

 ترور لو گچ هست مک د عطا ےہ وک یکے کناں
 بیپ ںونالس ےن هو یارو ےن رکی ویز الو کا راد
 رک یر بنار رت وک ی ۔ انزل ین نس ان)ےںولرت زہ
 رے و ی ماتر لر ںی جی نص ١۔وہ یر ژب ےس ھر ےس ناخن

 وب ناتو نامند ویب ںیہ یو ےس ند ےک مر

 اک کیت ناپ اکو هو ںی ات
 رقم ميز ۔ںیہ سرما انکی ےس رر اکیا کی

 رب 79۸ نامہسو ٹال للعقم ا قزف سیم ی:
 لا ےت زیب راہ بت شد بک گن وقتی
 سا رابه



۳۰۳ 

 ناو ینا مع ہک نوا لکنو ٦ُ یتمآننولیس هناو ور

 7 ےک یک ےک لہ ےس یخ س تمایرم)ر۔یںج یبا نازل اوتاخ

 کرم بگویند ملاکر اب یب نوکر برگی علوم اف ںیہ یز
 رو کبیر شبا سر تو نیا نک ور
 ےس اوہ قاو ےہ ترعد ن رو ےہ سکسی یرعو اک و - ےگ وہ تک

 ہک۔ ایک لکی ےک وین شو تا ا ےېررک لاذ گتزادص
 ایہ اجر یب زا

 لو سین تب ر حب ٹر یب هکر ارلعاککتمللا كشوب یر
 نیز انریوامر ھ٣ا ل لے هیفآنلجر اف ہللا باتکرکیبو نم
 بجے ےہ رے از ہو ) ہرا مز لم ےیل |لوسز مرحلو ناو ای کها نمر ج مارح

 جج رسا بانه و هان ای فیدع یر سس اکو ایشان یدک
 حر هک گو کس سا ار ی الع جو کسا چہ لالع جی

 (جیلمح بش و سار رش یا ی مو یم ن لوہیوک

 ترص حر سا هک ردع نر سک ج ارور ول ےس ن وع ےک ثرص س ۱

 - لو رول زا کرت ید صا یر

 ار اید اکا ت اب ام شیر رک آلا لاذ ق بیر از
 ( تموم توش نزح سی ايد روک مدارا

 چی میکسر یک اور ےس شرف تس دبا سرکس ےگ ہد
 هر یکے ثرم بکنید ی رگ بروز سد کوب ایکس دیار زا

 ۱ لو یرپ رب یر



۳۰۳ 

 رم وا ورا, هوای روت 2

 ٍتحنورت رد یش رر دص بحاص تا تان عالم

 ےک امی ےک

 ر ےل کٹ ری تیذ ںیہ ات شفا ر در اب اکرم ا سا ساری و

 تب ہزاورداکطش ا یب نرو تب نا کرے ا اک کت یا
 مهد ر تل کیک ت ہللا ےہ وہ

 تشک نی الط سو دع حرط ںی ترو کم ر لک کرس )ار

 E روس یکی اروا بیترتر متال یکل نر مانس ر

 تبرلساما اک او ےس دن کج 4082 ہرکو

 3 سم ضد رد چسب اک یت( ٣٣
 ہک بہ مارا هدر وہ اکر تراک تیر لے شا 9
 گاو ے سو ریت کا 2 مامان کم کر

 ںی لعاد یھب کردم سا دیک سہ ان ورا ا وا 7

 یدرک موج ثیداعا مات هکر رک کب اک
 ضد جک الا اکیس هدایت حرام ںوہ یک
 وارو لرد کین تار مکن ابری ہک ا

 ین یخ امکترضتت و بو مک ترف سرش کرک نقی نه

 لو هر تب فرش حرم کروم ادا بسم تماس ال میت

 ےک ھم ہوا یراحی ویو اکی اک ا ہار ابتخ ارے رک
 نکا شرون | الوم تضطح سام گان فا اکو زر نوھ آل یس ا



۲۵ 

 ےک تام و اکے ا
 را تن رواد je 7 29 کر اب

 ول تام کا

 تاب
 نت 7 2 2 رگ را 7 0 ر یا ۱

ANIکت ید نکا زا او صا رک  

 ی تا لر ياد

 ین یا کارا نما نامش
 ا ا ایک شک یوم ستار دل اما مو

 هزار توام

 سی ہد )بما



 دس کم کد حر از مر

 وا E ) 7 ی هلک

 لک لو اش سد تسر ےک ی اع ناک وضو یاب ناک در
 ۔ےاعرب تسر ےل ےک نص لوو قر تورج نیک صدور ج

 الخ عاما رش نا خم ہر تم ا ا
 ب2 بابا و روا می بس تروزهتفرآل و اروا م الس ل ل لەو 0

 ںیم ودر یی یخ اخ بتکےک ن سج سر لوا تیر

 او ںیہ یفمص اہ ام بت
 او ےک اک آن ته ےس سنن شن نر قا سد زاوم ےک ٹراعما 2و ہک

 کرار قدم رب لک تعابطیکں ول تر اب ناسا مایا ماکا سود

 ۱ ۔ ئاع یدابف تبار راک

 ا ےک لو وضخشتو |لازجاوزرنوارضو مان سما
 از رس باک ول اپر ع ےک ایر اسیر کوک تخ اکی دون شوخ
 2 یسز رب ترتر امد وه تمارو ۱

 یتا وت نامی
 مآ



 عرلاببا
 لالا
 لوا ننک

 هباص
 صاف هم لک فرج یکی تب ںم رک ےک ٹر طافح
 تی يک نئ ی بز ںی یی بج جک اف سص ان
 فر اتر نر ماتر ضحص الا ص ان کر جن لس رسا اکیس لن پاک
 یکے ایک

 و سوراخ تط ام e یت اور وار یلرایلغ اے ندگاصفلس

 ۔ ںی باحصا تاسرب ۔ همدان ےس سسر ارش دارت کت ارم یکن جس نم

 - لر يه اد دایز ےس سا! ای تایارر یکن یت ناطسوتم

 “ں٣ ۵۹ ای ےن تاور کد ن قم

 بل ۰ هم سم سیا تاور 2 نلقا

 یا قام ںیم یٹکیکرا .[:1, 01 .) ںسںوقبطںورام

 نمناک طبس رھن و یکم ںیم باوا ےس تہب
 کشی ںیم نوا نیلقم ایک کوک اکا مت
 راشی اود کنار تا مر جم کت
 ۔ےاکس باکس رک اک جەوروا۔ باک نصرا



 نی
 ی ےس

 تابار وارا ما رام تاباور رارجل م رار

 ۵م. شارع ن راب ۵ ۳ هررسلا  ءا)
 ۳ ^1 کی نب شا ۹ .F94 ساعنبرتنادع )۳(

 اے یررف یحولا ھے ۲۱ قلص تام ۳ر

 ۱ ۱9 ۳۰ قورا نسا (۳)

 ورا ی2 هر ج ۵ہر مولا ٹ تصح

 کی کے دوں رک دت تب

 ارت ےک پت رطح ےک ےس سردی عصا - تر کت روا ےک هات سی تیدغ یک

 لار از کیو روسری کسی ںیددہ کن اتع رد ا رک ار

 کا ۔ جم اکحارار رب ںوٹندص ار نج ۔ ںیہ یو میرم ( ۵ وو
 اد ےک م ںود اش ےک نا PHI سرور کا ۔ںہ یکن (ناوس رپ

 دما« ما ہو سهل ور لوما برو موال ع اروا بتی ا نبدیبعص

 یکے نیلا تارا یو ا باوصا س نب ل یہا ن السب تبا نب ن اح
 یا بن ار ںیہ کلا مر سی ور

 ہصش یب لا عن اچ ترضح
 شرم ر ایہ سیال بح لیلا نثر قاسم

 وکر کلر لیلا هملعو نوا ایت ههقفر هللا یا امد شکن روضص

 قا نا تار نر فلا اطلع ن 7 انار گرین اط یاں نید
 ترا فسح كرا تک ےل هروس ےس نا ہو 7 2 91 | سری ےک ت 77



۲ 

 ہت راب سرد اک یکن با: برا نرمی, یزافمور دریا مینا ہقف

 لن کرے ارب چولو ابملا مو اتاق یت نیک تح
 اب تراصب سرخ ال یہ ر نین رن وگے و مب ید ع ےک ت ضح
 لیت نو تقور۔ ےہ ٣۲۰۷ دارین کت یوم کن اپ تان و ںی تن اط سر کلاس ار
 GY سی اور ) ۳۵) سرما تسارهارتروضحیکلاس, س کن رک

 7 ےک ها سںورلچ ںیہوکن وواتن ےک نا ےن یک و نر ر و ا

 انی یر تاز ص راع تمدن ینا
 رز نرش اربع تر صح اھب ےس ا ےہلوہا تینکیر تین رم شا

 رگ تطمح یو ایہہ ج اسب ےس تنی لاشه( اتنا ےس تیار
 ےک جلد ۱ تبلت ا۔ںیپی یر ام لکل وی ۔ںی یں زص

 ےب نال ان کب ساک ادا کوم ارگامدرکے م ےل ساکت ہار سا ےس ایک یوم ےب

 وا سیم یت ل اور پیری کل تززلوخ ناس اےک ضم کرس مالک

 تحت فو سا ےک حلر ورکو |ترصج اوم غی ن اےک 1 کرد

 ےس ا اپ ناوخاط نیم کل ارش ںیم وع سس ٹو ییا ا

 اڑ ل اوش یم فک اک نزاع ترطح تم کس وف اکبر یکی شوخ ںیم لاوش بو ا
 سر8 ہت ذو ےک تس اوہروو و ہی ےس تقوا یو ںی لاو لاس نی یب یت
 ۔ کرس کیم کوہ لاس( + لاس ں ہور ع کن ا تدر ت انو یکم یگ وین ساک
 یر وب ح نرخ - تا ور یب کج
 ناب یر لل ی اکن ا ضرورات( یف امالا باکو یا
 ےک هلو اس ےڑب ےن ران اہ نیلا ورس س ن ا ےک ےکرکایک
 پرس یر رسوب تصح( اکر ) امید ےنرکتغایرد ےہ شاع تضح لم



۳۰ 

 ون ساب گشاد اک ج دیشب لنگ یی ب احصا رک
 م شر یکے لت کم (یذر صف اح ںیم و کن ا نات ہک ر نع ١

 لاک یز نبا ہدرعت ضم ےھت ےک وب ےس نا ماگ اک سرو اع هراز سوگ

 هلن بان را بوی بل یاشار لالع سذ د تدم نآڈ کے
 دخن [عزموصفا تام ےل وت اکیا یوم کد سنگ شبا
 سکوت اک دفنا( ی ذرت مو ںی ہولی سک ید این ےس تاع
 اک واک ی کے طخ غلہ هنوز ے شراب نک سیہ نس طض ےک ی لنت رب
 مالا عرب شا دام )ںیم گر ینا ےن تی امزح انس ںیہ ںی یا
 یت رخ بس طی ےل ےس بش بو یھ مہ ال کل کن ا ہت ےنید عزا
 E ٤ الو دا ںوہکے لی ان سکے کر اذا هزر 7 ےئیڑبو

 طح لپ تاو لاس( رجل وادی ا تسول وب ںیہ سن اض روق
 و 5 اجرا ےھت ترکمن یا هرروز

 وفا (م J قفس مز تم نا ںی ور سیر ( ۲۳۱۰) تا

 (۲۳۳ )فر (۲۳۸) تایور لک کن ا ںی یر اک ٹل سا ۔ هرروز بد ںیہ
 حس ل او ے نا م ںی یش اکح ا کہ لوق اک ج -

 نب سولا رکاب ماف ۔ہنوورع۔ ےک ناس وور واریت للود اش ےک نا

 ۔ںہوز السر وع ےک نا هرطو روم شرع ۔ رہی تری در قورس نقار ع
 مٹا زا الل کو وکن ا ںیہ ضم ےس یک تاور ے نا جے یک اکا

 یگ لک س ا کس قرن اس دص رع تزمح۔ ہل وقمر تی کاک
 اداری یکن اد کک ترک آں یا کلا ل م ات ںی لت ای
 ہلال سارا تا اکا برف ےن خداع ترح لت یاو رر رق اے تام ۷ے رد یز



I 
 ۔(رحادمصال شا الان اک وک طیب ےس ےن ور با ےک لب ید
 .ںیھت کد کر مدد یک کچ اب ےس تاحماستوکتااور ینا
 حلطت سید زصا کن ناروا سیف کریک راوے یر تام اس ناسا

 بیگ کت امار تم کیا تیر ایک کک ا تسر ان یم نیم
 ترم بول رہسٴ نرم بارومسهوابر ےس ےس

  ( a Nیم هلع لها ء اس بزیر تملا نا

sl ا ج ئی امت( جنت با باز ےس ےنور گلو او ےک سا 
 ےک تور برا أو و زا هر رر انہ ےک دو کر ل کے ےہ ھار 1

 کب اعا ےہ دو رر ںیہ بیور پنجم ہ بادعر ا ور اا باره

nt یرخآرزو ةرزاور ته تو را2 ا باردار ا 

 هما ی اس کام ترضح مک کدو آں ناچ ور اک انکے س

 اد آے هراس رسوم تروع ےہ سیم ل وزن توکی تک
 گروزچ ند ترک تموم کدو ۰ 1 اب که امر و هک اد ور ی

 یش یوو دنا تروع چ (
 رس ایکو اےس کم کد ناک توسل اعتسا کی رزم پیسلا تصح

 که شوم تزضحح مامان یس اکے رم سابل جاسک داف
 باور ا )کل اعاو ام سما لو مریلا ار (

 ام گن اے رض نیا و اھم ۔ ںی لب ت اصروا ضا تارن شراع تضح 7

 ور هیت کد اس رگ بِ نی
 شاعر 9, ںیہ »میده راقم سرچ عام ای ایک 1 اکو

 ریش هو سوگ بصمات رر وط لق ی تنالغ دم ےک



۳۱۳ 
 ( نا تاقبط )ےس ےن کایکت ف ارد سرم نا ناتتورعتطح. ید یو و
 ) لبرج ارت ےک رکا الت فابرد لاس ےن اراق ے اسو سیا

 ال کں وین نت وا اتر بص ںی کس ماد کار تر مج
 ےک واع ن اک کشوں یم امی تج لوز / ںیم مع حس یک 1 لشن ر مار
 ے نا یر آی ودول ا وو حسن ا بع نیا را تام( راک اچ مت

 صا اط یانو کر کر 2ک ر نوم ےک ت التخاروا کت ف ارو ل ےہ

 ند رکی ا نب نر مارک رم کت بزن ولا ما ے شبام مح
 تستی اور گے باجصا هر طو نضمام|۔ فلز ولا تبان اح

 ا اورز ۔ےت یر خس رہ ق دخ زی ےوہ ن اسیا ےک پاب ےئل

 ب تاو ںیم رچ گس ںیم ع کل اس شا لاس ر کت ریل وم تافو تقوا
 داف ن ےک نا عنان لوم ےک نارو الا یب ےک ا۔ یو کو رم شمع( )٣٣ تنا

 قع باحتا قو هما« ل بج ن رواہ ۂصاعلا بر حت وج نیلا ما ےن ون
 ا کت باور

 ہا یش اہک ن رہاہ تح
 اتع تب ل اسا هرم ےک تم رح یہ ےک ند -تیثکشاربعولا -مانریاب

 کلم ناونصلا تح تر رٹ رد تازلا رم اوررب ہو الع وہ نام

 ںیم کش لاس ہم جا ایل نان می نب اس (ا وار کت یر
 ار صاف ےک نا رایت هواتف ورم رم نحو ماما ۔ فای تاو
 عا ےہ ں وتا ےںیںیواردیمنعک ثرعراخاک بو نسل اربعںوٹسوو کا

 ۱ ےب کت ی یکی یا هرطو آن لاله جا - ی



۳۱۳ 

 زا یش یراضا حسنات
 دانے خر ےل وہا قم تر بوت فرخ مے مد تیوب ماش

 هلو کو دیس نر ل لاس سید ےس تر ےک ات هارد ام
 لای تقرا وب نام غا یی سو ناله ےس لا تہ
 مل یہ تام ( ایفل اکو 7 ال ضا بابک ن اربا 0

 تح باز ضا کتار ص لو کن ا سیا تفالخر ئل کیو تز عح اس ےک
 اونا نا سم ناچار فو تیز رح
 رک سا و ناسا اکے اے خ تیا کد باری

 کور( ۱ ) تاب تادو لب مس اد آن ام م ےن لو قیاس

 ےس لوما ۔ے ۳۸ ردات تایر ریل ق فتم زير («) کر (۸) بس

 تم, نا ین اھم و یررظر پحولا کر اف نام ولا نریحس یرارل ۶5

 راس نم یی یر کربن مامان اے ٹاور ےس باوضزفداوا نا

 ےس یکت باور ےس فول ماما نامل ناهار جر یس
 کرا یک یررهر یولا تصح

 لی ےس ترک ۔ ےک ےسمرزو لار تسر امن مسن ریس

 تازه لر کو ناز ےک بقع تیب ۔ زاد بت اس
 سر کر ںیم کلاس * )ب عس( ۱۱۰ واری کتار لنا ۔ےر

 کوا تم ناورضو ابر یا نباطخ۔ی اب تاو یہ



۳۱۳ 

 تابوزمراریا ما" رار .تیایدمدادحل ما رام

 ۵۷ بلاطںلانبلع س ہہم روس ار عار

 ۵۹ , ٹال ۳۰ صایلانونیشارع (۲)

 معنا یک روح( ر اب ر تصح
 ےکر رکی وس ںیہ تولعو تول ۔ی ام دام یں د لسو ےکوہ نالی بج

 . بابا فےک کل وی کسی تي کرز سلب هام یه ۔ ےک سر سا

 رش وحس ان ہارکے اپ افر دا ( ید رتا( راب ت رمد عسر دوحسم نر کت حأم)
 اےس ایاز ےک وصولی رک ورم اض ری سن یہ ےک یت و لیک تس ا
 الا بحرا یا لیٹ نبذ یہ ۔مٌیلاصو لول اس ۔ووح یا و ےس لوس آر ام نرخ
 ورور ط تملک ہل وت لرم تحت ایک نوک اتضح

 ور ار تووہ ت اخو ےل اوم تطحيروح ارت ی سم
 یے تفح یت ماس رسا یع.دوح نا -یرافن اك رادرر لای إ وللا ےس

 اب ےس ایک کے ہوا لو یر یا ایکس فیل قوا اپ ےک
 ياا سام ع( ی درت ںیُہ ن اسر اع قلو ؛ ورع ناد یع دا نریوس

 نار ںیہ نرم «لیفسرگن یت ںیم نیم نیت ےک ی عاف رب اوھکہ تیاور ےس
 ,E هل لوق اکی انی یو سم ترضح۔ یو ولا ءووحس نایک سؤوکز

 ولالا رز رتو وحس نبا ۔ یلص اب وک چ نار س ایر ولع ےک امت اد کبک
 العالج نب یلع ابوکود ن )ازت کے نا کورکی ب ےک سا ارگ
 سا ںیہ وع ےک نامتع تٰح اھت ایر توام اکو کون ا رم تح
 11 هاتف ا ےن ںودرکاش ےن ا طس ےس ین ز نل الا تروا جر



۲۱2 

 ا ۳ a بسر وا ےو تن ےک ی اسکو ا ی طس ا ےاہللولت ف بسا

 سل اس( سیو رم شمع (۸ مر ےن ( میانہ رع |٢ عا)
 ۱ ۱ -لای تافو سس

 نما یک سالا نور ع ن رسا تر
 ]لری ےک وطساوظ بنا دس اکا: ےک ےس ین دکتر
 ارس پاب ےیل یب ےک ایپ لاس ںیسیئامتسس ےس لفل ماع لماع ل ےس بش
 عج ای کل ور ےئوپ ناله ےس پاب ےنپا ( سب ناز ےک سرچ
 کک ےک دا تح: یتا نام یک ا اھچا پا ا اھچا ہو تام انکا
 (باسا) ےک رد کوک اولا نیر نم ۳۳2 سوال یهرشرم هراز

 ارمان اص ےک بک رد وکار وا ںی شرک تزارما ےس روح ے ں وہا

 تزصم ل یس سما ( حب تاقبط) سپر تراس ساق
 مہ

 ےک بیش ن بورتو ار ےک نا نرخ ند حر ۰... س

 اص ہو اھت تورج سا پیش نور تک الل ےن وتقتل ۔اھت مت
 ےس ہو احا ؛ ےک کیر شر تام وفرص اش ( اھت عو ہم ار سود لوک یک

 ےن یت نعیم( عمل ) لری ایک زرار مر رک ول ل واول نا
 نی ناعوت جہا یل سکس ی اوج ےن ںو اء یھب ےیل اهتفابرد ےن ای ےن اوت

 ۔ ےب ایٹ ارم یف هال نی عت ضح بيان وز
 اک نا ےل سا سی یں آرا سرع وس تاس یکن ا۔ اب تان ںیم ہربل سیم ماس
 سا هر ںیم نیر نکل نا ظ سیا و هاش تزمح یک ارس نط سونم رھ

 مدل ںیہ رکے يک اہ ن اخس ےک تد اص باک اب لا بیس
 تب یصا وگو عیب نی ص یل اوبا یت ط نب ئار ہ باطلا نیز سوشا« تک



۳۱ 

 ین نت ےہ سل تیلور
 کد اماوروا یل راز اچ ےک ریل و « بقل بح« تنگ اواو بازو مال

 ررب پایا« وتو رک کروا اع |یضرز سہل افر الا ر ست ضحى حل

 ترذطحو ازدا ی یر کلا کرم تطحن ٹول اما ۔ںیہ ےس ںیم ن اونعلا تہ
 تشریف اسرع یکن ا تفز سا شالنایارحب عیار ارصروبا

 7 ںیقںیہ سش ء ی نوا ی ام ترالو لن لی 1 اس سو ےس

 ۔ شورت سو کل م متن ح ےک ہہ اطرد ےک رش ین هر نا تر
 مملو ہے یب پتایکے هی وے ب“ ی ید سم (۵ھ۸۷) ےس نا

 فج اما مح: قلع تمحو رر حک ن شار بع تمحو بلطماریع نیوزع
 تالاع کن ا ۔ای:کں یاد یب سے یم اب نیرامع ترط> ارز طاف ی
 ۰ ۳ 1ک ایر اوس کت دوا روم جات

 ہرا ید گورا مج تر
 کت یز | بشر ساکن ا« بلور اف + تصف مار

 نال یر سم سرب یل بل ا سیل ے تریب بام لم ےس بن ےس
 ۔ لہ ےس ۲سن اونىرا) ترحو ریو دعا باح | ہرش ہی ےک نام ول اهرب

 ہکک مپ تلزم ره یہ باب ےک فح ت زط نیٹ ام رخ کد ال ومر
 ےل نو ناھ سیوری ۔اھتیکح یکے وه میر نکنم
 تفت بر او ےیل ت رمح ۔ یریدقالطوکن اسب ےب بس
 کوبا تصح مر ااو حل کا ےس ( ارنا ترضح نجس ا یل تب

 را ۔س ی در سم (۵۳۹) ےس نا ١ شوهرم درک ون



le 

rz ےب ےس ٹاور یک سا فم لبیک یداچ فلک خرا سم ںی یک راب ۰ 

 ورک ماش تام ہن اص لن زاوس روح ردنا بع ےس وہا ےک یہ بت اک ےک

 او رب ۔ يز حب تال ےن ا۔ےچہ یک ٹتیاو) ی بیدا

 بدی رم کل و مر ا ارت لولوت رد شا بت تصح
 (یراکاسرب اپ س زط ےک نے ان لیسو کس ابی ےس نبا

 ٭ہ ۱ ۳

 طح یگ بیس ناگات ےل تن بوک و ریل ادار تم افس هسته

 رب يا یت اسکے شی تاج ا ید دم کیا ک یا وک نود ےلررع

 لی ار عت ضح وہ ندا کپ آو بل پماد مال الا دق
 (باصاز ہا اظاحلاکت برق یک ھر ۱

 تایاور وارول ما رام تاباوردار ید ما راس

 ۱1۳ بدل یا (۱) ۰۵ ۸ سا نزم اما (]ر

 ول یلص نب هر CJD ۰ یرشا یو مولا (۳ر

 4-۳ لج نواعم )۳5 ۵ بترا و ارپ (۳)

 ۱۵۰ یراصلابولاولا یاسر مما یراقعرڈولا مر

 ۳ ع مر ۵ صاوونروس (هر

 سر ورک یاب (اھد امم گراصنالی“ مہر

 r لرصکربا 1 ۱۸١ ثٹماص نہ داع 3

 FY ہن مو ضم (Ié) |49 ۱ رادررلاولا ہر

 ۳س“ هر ٠) (IA) یرارصلاهد ات ول ا قر



۸ 

 تابار رار ما رار  تایاور داری ار

 اه , .ييمانيتلاما سوز ۱۳۰ ۰ نییعتن,ناع )( 
 ٦٣ یراونادصس مر ۰ میواونریآا (۲۵

 ٣ مسابانراع (0۱ ۸٥۸ ربرنیاماسا (۳)

 ب. .. ہصنںیتولادبا مر ۱۳ ۰... شلالسناود ۱۱

 یت نصب مس ر ۱۳م  ریٹہں نان سر
 هو رلںاتنبراسا مم ر۳  بیجنمر مر
 21 حسا نباردکنأو (۲۵) ۱۰۳ ماعنیستکووحسزلا . (۲۵)

 هه یمرانیقع مم ۱۰ لشاب پیج صر

 ۵۰ یراصنارسنلاصف (ہئ)۱ ۵ قوالاناشاربع )

 مل فور (ممر ۷۲ تبا اپ پ۷۸)
 ۳ یر اصنارگنبپحک )۳9( 4۰ لہ ررز لطوا (۳۹ز

 مہ یالاریعنداصف سد مرا نی سر

 م۲ نوچ نوم اما فار ۸ یت ارل اغ سمز (۳۱)

> 

 وج

 NY نما AD) ہم. یک نبدک ا مر

 مه لاس نمد ےہ ترض نع ئار ر

(Fw)۷۳ لال (٥۵ر ع عرلان ارص  

 مس لفخنشارچ صدد بم یب ع اوبا ۹
 ۰ 9 ے ,

 م۳ قول, منبر اقم (۵۲) ۰ لاک نم فوع ٣ر

 ما عاصنا يطعمار تجد بب اطات نیرع ۵
 ۳ یرسمارتنیلح (ه مر ۱

 اج ۳ تے /مور >٦ نداوانینتار ۳۸)



۳/۹ 

 اسوا ی ما تو وماما
 ےھت تر وید کشف را نب رکا پین تیزی ما
 5 هدست مامی کر ناق مکے ےن هوم اسکله مسی

 ۔اھ ا ایکس بیر راز بعل

 ےک یو لار چیلر اقا دہ الارض نیر ال حا ترط+

 ENE ناب دو یسق ڈور
 “7 تاسیس ب یک سوکر تبع | بو ناملسیئاس

 رو 2ک 7 لنا یل ! کما هز هوپ شرم او ررپ تا وش نا

 کل ۰ ےں[و:اھت ایل اوم ےک نص ریو هکر ررر صار ار بیا

 یر "نیک دستم - - یک لاتا اک نب رک الا کرج ٣٤ یہ

 فیر ہار کو رو وہ ہی ا ا او فاو بجر م ھے 27 ر

 کن )عن طح ی ترص نک تحب یا ےنرکت رض تب ریس تزرع لوز
 7 ےک و لی سم هو ولا ایسنا ےک ترا رٹ شر ری

 لاسم مل س ھا ےک ع شرم اه ؟تضح ےگ ےن خدا کوک

 لود ےہ تیپ ک نا | یارب هراز ان ےن ری وبا تزطح لا تافو ںیمرح یک

 HA مت اید VON تم مل اوس حا اک سر لک

 اکبر ر فرد رود رد مانا یا ںی لود ۔ ےک نر کو لرافرب آس

 زرع ےک نیر ثار ےن نیغ باص ) ںیقک ت روع ےک را سام لقحلال اک ما تح

 ۰ ۰ - اص وم رام لاسب کف رد ادرک ترکی وا کنار تک سی

 گرد مل لعنت ولت تیل کی اتم کا وکی
 انا ںی یش زط تر اروا یھت ھر بولتن راو ںی ا



۳۳ 
 یکن وم لز ان یہ ےرچےےک ینا طق تی اه طرح نار اراسوکنا

 تک ارکت راز یکن اون وکو سو هر اتے ںوضبا کراس ےک وم ےک ت وک ۲
 تذحرکں یی زخم اکرم ناب کرک ورک چل اکمیبلنیرومتتهتعارنس)

 ایں اور ( ٣٤۸ ےس نا ۔ ( نہا تاقبط) اھت نیلم یوں یم نا اک ماو شا
 رت یس ا ںیہ اھ نا سوا نت یر اف فا نیت ں یی یلع قصد ریت ےس ںی نا

 بن بک نااروا دالا کن راس وخر ر عب س نرد شیلا تٰرصح۔سابع نیئادبع
 کس نیجاتوا۔ ےس یکن تاور یه کی ان ہا اک کن اروا نار مالف ک ناروا

 ور بیوذ نیب زن ووا یک بی د یس ای نم نویس بے ئان لز یک
 تے ۰ ۔ ےل تی اور ےک

 _ رے یس ید یر یول تضح
 جنب ےک هیچ وکن طو یار کور السی تم تر -ماز ٹر شارع
 تاتو رک ویو نیک ا لبرضح۔ ےک اپ کم کل
 ہد لاس کیا بیانگر تیص ےرگت رد یر سریع

 تم.( رسالت نه یاسر رک
 هی بین پس یزد شرع( بک نا اب تادز مجرم ل اس )سی

 . ودر کن

 ہنسا یی بزاع نیر ارب تصح
 و یک نمک لوک تسریع کتی هاو بر

 کو اے ککے لاش یم ت اومد روا سوپ يرش ردم ار عل بہ اھت

 از اس کی لع تط حی ںیہ ناور د نیند لاک
 ۔ں یوم سم )٣( ےس نا یا ت اوز نر حص از روا



۳۳ 

 ہوا ی نیر بعل ن بیات طح
 نیست رکن تحقق بقل ت نرو
 - ےک ےس( اھت و مس ر رم یخ ول سواوملا کا او دمت سم ۔ےت ےس یک

 مار بر بیر مجاز زر طی کش ات

 مقاوم ن زق ترا یو ا تط حا کر نمی فر ص ل ادرک ا ر وضح ےک اکے

 متن کر ا ان ا رطح نر ےک ی روس لگن دہ تزمح

 -یای تاقو :J مل رر گد یہ یو ییشدح ۱۲۲ تن )

 ہسیشایڑ یک "۷ اتضح
 نوک نر دس اکن ا بقل یو نروٹلاوذ « تین ورم پعو ۔مام نام

 لاس توام لاس ےک لشق بابل تنم ںی تشب
 نارصلا تدہور ماو ہر بای“ ا هرشدهورشعم ےک ن الس م تنسب وب نامملس یم ور

 یاس گو اس سنا سرم دو ےک ادا اود کر کل وسر ست

 د مش مش وہ ف بضرب ےک جت طض سم ھم ٹر 2ص مت یب ناک

 اسے لو - یو هروش کج ا ےن ںوکول وت یو ص اع اکا ے واہ بج ےہ
 لتا توقف ضا الفبا اکو مپ سی

 نان ےوہ قم کام ےئل ےن ےس ت لی تار کا

 توس ان کرف یڑمو اس ےک ز کت هل

 مج ار راددلا عا شا هعم نل او هللا لوس نھ ) یار لیتو لوق
 نور 11 مم مناسبی | سٹ لو ۳ و وہے کا ۳2

 |۳۷ ے نا۔ ےیل اور ےکبایصاو اور یو ہن یضردوعس نشا | یعتصحع نا

 ساز یوم درس



PF 

 م ودا یش نص وا تطح
 مل رب ںی تچ ٹپ بزنس کن ا ۔ بقا تن نر ص. تینا منشا ربع
 تر مال ب ترش ںی ر بناب تی جم ل ےل کے
 طمع ےس سن اون“ ہو دصاو ردب باوک او توش کر نر لوس

 نوت ول والا رر مادعب ےک ت اد یکر وتر ےھت پاب ےک یار مرام نیم مای
 لات ابو سس سل اسمش ات یار ۲۳ر وا وب فلت ممللس

 ے ےئامت اس ےہ طح تو ترک سکه لوس تم لس(« ی کوب ۱

 تک کت امن ںیم لاللار باک نا ےن فاش ی زور اور نہر ومن نت
 ےہ مج ا اکو و ور ر 7
 طخ رس لوس هی عرو ترول کوک هوا هیتر
 مات عد رکن گول یو ےک سا ر اسے لہ ج سس ےک نکی نو ما ےک ےہ بوت
 سوت یک اص یم یر ٤ ر سی رر ردع( ٣٣| ) ےہ نا ۔ےک تو

 لعنت ع بایصار قلا لیے نا ںیم ت ایاور یقین دہر طو لص ن ر مار نسوا
 ملت ںیم نیل اروا ےن تام اعش کی با تزمءاحساو رخ ان تره: تو اوکن نگاری

 نیو رک ت رط>و وخ نو تست یار ے ہریتو طساو روا باطن وس
 ےک یھب بت اکے ل وسر ہی - ےس کت بدر یھب ےس وا هو دوحس نب
 تبزف وے وکلای کت باقر الو اف واشر سط کیا کو | ترمح

 ۰ -( گر اکو ) تسود اب

 درا کت انجن در ترفح
 ےک نا بجے کور ےس رز ٹا لصا نزار امار ار یس تش

 یراضلا عن م ن ایش نہی روا ۔ سی راد او یکن او کلات اک او
 یر هر ونھ و سپک کس برا اچ لس الکل



۳۳۳ 
 اھ یارک ی یر ابا لاک روتر کل ںالف ایک سیو زنا ۔ایدرک نوک نا

 کر 6 تزاجا هروضح هم ایل اش وتو کر ابا
 رو یت اں ہک ل د سرک لای سو یمن شون روح

 ۔ یک رک عن یوکے هنر - انار کوا یش ص ےس
 ےن نر یب نیا گرا اتا توک ںیم ہربل رضا ۔ ےک درت مت اور تمہ ی

 ےن لونا- سرچ ںیہ نا گر طخ جوک یا سونا ہک نا

 ل ورمل مدل r یوم رع( ۱۲۳ر ےں | سیما ںیخی نج ير

 اما ی بچہ نتوما ما
 تفصورلاو کن ا۔ںیتکن یک وام ۔یٹب ین 2 ۔تزنیلربا ۔مایرطر

 رک بو ادیب لاس ورت یوم تب سعی وکی ن امت تط حص احلا
 ایڈ ادب امن و ۔یکت ہور شب روم ن سا رو اوہ حاکی کر سا شب

 برش نوردی رفتن شم اد سمت مالا ای
 مو شوب شان ترنج ( عار ) ورق ام
 اطار ےس نا تم یمن زی هی کماکان ساپ ےک
 رم اروا بلاطن!نیرغجت تخم اش ےئ یتا س اکر وو یوماریسنرلاف-ل وبا

 7 اواررخ ےس فر[ وضو ایده کر تر اوو سراج ےک مک د جو م ل زو جوک

 تک ںیہ ین توا تفت دان کر شر اکو رادس ںیہزامج ہی حا دعب
 ےنپا ںی جگ ںی یل اسے ۔ یک اس مرک نا تدوسا توت و اکر جگ کن

 هر نشد ںیم ن الت تير ۔ لاپ تافو ہہ تسرع ہےکہ و اح ما مک

 "نا: سوال لع نفتو نا کور یڈدع ٣۵ ے نا(
 وبا ناجا نمی یم اگر دالدا کیا ) چرخ یا وا



۲۲۳ 
 ےہ تی 8 1 ید اد کلا صب نیاہدرطو

 ارا یش رص یک ا ما ۱
 نواب بنز رل او یکنا۔ںینوہ اپ لباس اپ ےس تبل تم کن وافر مع
 ناهار و پاب ںام ۔اھتاوہ ناس ےکرفاذع سین علم لانا ںی
 ۔ ےک وین ار ےک آر اورہ یز رموش ےک ا ےس رہ کج کت جوکہ دہ فاش
 و زیتون مو لیکل ومر ہر ٹر مرحب

 کت صور ولر ن ی نادم ترح یھب ےنپا تافو توب ناپ تانو یر ع کل اس
 مف ( کے ںی نکن لر تصور میم سی اد راقم )نک
 ن یوم ن اع تط حی ذالغر یل ںیم نت ت او گن ۳۶ بک تضحل(ناقرزر

 قالا سک تی اور ےس کلم نب بو کلوب ایپ حرط ا تاور بد
 ےس تفالف کن مع تضج رز | -لوہ تاند کہ صقحتزعتل اسی ا وہ قت
 کود: هو عمو را نیکان لاساک ای یے س )او خب
 ٣ ےن تیل لان کی پیڈ وادري ا ا
 :ی ضعوا ورگ شارع کوار سای ہلعق خس و ےس ںیم نا ۔ پچ سیھچلاور
 داریت یک و نکا ۵ ںیم” انک امان زق ارا کن ا ںیم نیحبابوا

 نکا یش رکی تراس تصح 7 تیزر
pls!لب اس( ۳ ترک ںیم ل ناد صلوا بالن لیہ ا تاو  

 ا ےہ ںیئال ناب فا موش انا تر ترک کوبا پیک
 ےٹوہ زاوروکت رچر لا تزحوا موم حس و با اف کو لس
 بقل کا ےل سا ان نکن ارم ارگ قطار اکی ت تاب ےن ں وہ اوت



۳۳۵ 

 مل ود روا تو ارپ اربع سرت جک تی س ی بج او نی اطنلا تاز

 "روا ابن ہد باحال ایپ اروا ال سو وکو اررعےروصح ےک کس نیب رو

 1۳ اھت فر ن اور نیلا عروق میش ار یع پ> لا اراد

 شکن طس ا سی ںی اوس ی - ۔ سرا ےک سا ہک ای ڈی ای هام اک ے ے جید

 .ےل ام کشا | معلوم

 م را ۔ؤاچ

 علم اراده توسوکاید آ7 رشیارمع

 هو ذرا یر آس نا ام ییا یس انکے رم هم نر اس ا

 ںوہ ین ںیہن ایوبی هوم حس بیبر مک
 ساک لیتا اکت رام بج ۔ هه چ رر کسر مادہ

 ےک لتناسب اہک سو | ۔یکت ف ایرو ےل ال تک صور ایسی س یس
 ر مش رو اورو | ےک ےل لت ادعںیمرم عزم تلے نو

 بی یک لا رند يا یوسوک شا ناف سس عج

 ( تا )سیا سس تفو یھب ایه اے ےک سا۔ںیلپ کک ایک املا

 ہوا را دیس ایہہ کے ا: اے وی اه ےک نا جرج

 رخ در یخ عا ا ۹ نا ترک سوم سرا جک یار

 - کوس بوت اس ےک سز شارع) | ارش نرو تب کرم

 انا أتاذا طول اوا 2 ا ترے ویو ینا ےن اس

 ا محار ایک اطا ےب لوز نیتاطزلا تاذ يشاو انکے

 ترا بزک کی کل | سی باس ے ترا کالج ی اس اات

 ( مس اپ شوم کی نچ هم رو ایک وک باز جاده



۲۳۲ 

 یو ناتق روم شال کب نبا تطحن جرج تما یل ےک ے ند

 ل بتانو دخ با تنم کن هزار رو لا ارال یکن اےراسا

 ل ابا ا ورک ا توس چ ام لوالا ید اچ تاو

 (ورضنلاضاراو یرطر ںیک
 ساع نیش اربع یو ار گن |- پل سرت ای چ ںی یوم شع ھ٦ ے نار
 4 رزنلا تما هو عن ارعورُپ ادعو عیب روا هورعورش ار۶ ٹیک نا

 تارک نایب نالن سرو رو ار نیز ای دیور نیر ادع ب درجن وابع

 ہو لوکل وراج کو دوکس ا اھ ایکو سین اش شام تر اک زط ا. ےہ یک

 (لبٹپ نی عا ےب نس

 )ل الرا کت فابرد ۔ںیکرس سے ا راسا تصح اک یی رس حاج رو فی 1

 4 ایا اگل سرک نت سران ایکس ا 0 0 یا نور

 روا اص 25 بجو ا نر | بو با ۶7ھ فسا ارز سا

 هرزه هرپاز هداعراوروخ دن قتح وقاص روایی ین ءا( صارت _ اک لسلام
 رس ظ و نمرات

 سا یر نان لاو تضح
 م اسب ےک وطح۔ چر برشی تاو ض جل ےک ےس سورگر ی ا

 و

 و اس سرو اس یس سرو یک اس (9۸ز

 ہا یک یو تر نیو سوم ما

 حشری نباه پاپ نا ہھکر وے کل ومر قمار ۱

 نقی ورک ن ید حس حادا لرب اک ا- رهام ےیل ید فوع تہی ن نام یکن اوا ۱

 امامت یم ھر اکر روا - ۔اوہ عل ےس یز لاربع نیہ و اکی ید ق الط ےس سس. اوہ



٣ 

 کر ںی ترم ے اک وتم سر ع تز محار تاکید ںیہ تی دت ی ذ
 ٠ س م رس اھ اینک ی خا اک زط ایی ۔عاو/ادا یدو( بنیاد پل ر

 هبرو شکر رم مه اول اما اک ن ارم اقم سی یہ تار کن ا ںیہ یر سم اغ

 براک ق الض ارو اقا ےن شام تطحن اڑ ها نجز ان ےس بع نر شادی ع ترصع
 با یرایرافا لک نفس ت اسے نا- بیسیم( ۲۷ ) نا تل

 انبار طعا سبک فو سابع نیر اربع کو ار ےن ا ۔م سوا
 یے

 امت دا یش ال ما تضح
 نقص نیداز اچ یک کل تین ما ۔مان ناف

 :e هو ادر یا۔ لر ن اسکے دل ںی گیشم اقا ےس یزو نیو
 و ساع برش اع سس ایش بہ یوم صرع( "رے نا رصاسز 17 تاو ب

 شور ای ی ےن ےپ کل تم اور ےس نا یکے لشوا نی تراع نما یع

 ہا ی لا تصح
 اےک ہم اکیلا ہے ضبا را وبا تیم

 لابا امم اکو رل او روا حار ماناکپ اپ ےزنا هک الف ےن لف نیم ۳3

 ام ود ںیہ عا و ناس یوو تیلور ملا ےس یھی کی

 نادر کلاس رہوں چسب تاند از ےہ ںی اش
 موس ا بجا نا اہ ےس ا اھ اکر شا و کر روح ےک ن اس نیک اب ےس

 7 اھت رگ 2 رپ تی مک مود یکم ترد ت وا تکه س ارت و

 لیگ اعاکن مرکل ومر کم عاردھا یک اب تکی یو تال تیر مکه
 ترول ارس ای ےرام کارڈ آنی, هو تما دب



۳۳۸ 
 جا ہیر

 طی بنر ر سم بسم ام ےس ںا اد رٹ اکو اکر اوک س سرو

 ںی کک 11 ۳ ار فو اک دو گرام 7# ہی
 تال نک سوار ایک لع ےن ںی ۳ هر تلف نی ےک

 لول الب ایک هست ای ےناج نیلص
 رخ تاج هد ہاکی رک نا روت سرا یہ ےک نزوم

 رکات سما فال ہ۶ کر تا ر کرش یں۰ تازو رنو

 ری 2ٍ ںرقلا تبرع تط حبج۔ا کجا ایام ےن ےلروا سا مو ےک لع ماش

 نازان نون شی رخ ین اذا |ےنا ےرباھڑگدروا درو ہارظت ضح شے یی و

 ےن لن یب است گنج فور کوم با و وا ابر لودي یھ یک

 راس 7 ای اف ماہ ےک ا نیت السلا یس

 لالب۔ کدی تزااے ص احلا رور ع تحلو ام جا س ل الب تطسوب کوک
 ۳ اصع ابا ےدنگن اد,ث وا ا اکتیو رسم هک و نصر

 ءاشرابےرا ن اسد 11 جنت کم
 ےور یک اشیا وا ںیلاو ما سن یک مایا تاں نک
 بورت کارو ےس اے اے اتاپ اڑا اب تراورص

 امش کو بر هاو ریس

 اکرم( مہ)ے ن ا۔یای تانر ںیم لس س ع کل اساس ادرک داو
 بر اریو یررطر سلاد رم اهو د نر داسار ورک ناو دوحس ناور لا تح

 ںی ی وار کن ا نیاز دی هل ماش اہ اھ ڈی لر فو هر ید



۳۳۹ 
 امت ایران طط

 هندسی ترا رد مان اک اب کن اہ تین مانی
 اس رم اکا اک ےاھکروا تر کن ونام سر کر شک تام
 کر عید اھاد تمل تیپ وا تیار ب کیون محرک کل ویز تب بنی
 ادا اکن ا ںیم تارا کت انصاف لام ےن ا کل تتزمتر اللو
 سنا نیو کت اور شرم ےہ ترطحرا مال ور ے ں وزا (بات سز
 یکن ۳ ےس تیاور ے ہدۃورقالا نایک ورع کلم اد نرہتزصعو

 -۔ےم ا)راریت یت اور

 نٰفا
 تاورراررا هو رام " تاور واری ما رام

 ۱ دیا لاغ نر سم ریت (ا)

 ام  فصبیم ۲۳ ۳٣ ںیٹعتطپ مہر

(CF)ترالا ن پای  PF۵ م تښ رل ۱۳ ( 

 ۳ کیف نتا (۱۵) ۳۰ یک تن ضایع (م)

 )۳ یر یواعم (۱) ۳م یر اسوس ن کیلا هر

 ۳ اکرسالا هرح>نبهورع (۱6) مھ مالسنرئاربع )۷(

 | نارعەتّہہمہب (۸) ۲۵ س(عنښ لطف ,هز

 ۰ اسرضمنهورع )1۹( r ننهکتبسیترا )۸(

 | ری (۳۰) ۲۳ ہی ناک مور

 ۳ سن 0۳۱ ۲ روت ار
3 

  (IDنال نەرام (۲۲( ۸ لس میری



۳۳ 
 ثاباورراریل م راز زر ما راز

 ۳ زظام نیز سمر ب یرافقرای نصیب د
 ۳ مچلرد نب تا (۳۳) ٩ یف یر نا )۳0

 ۷ یاب نمک ٣٣ ۵ یک نیلم نور
 ٣ یکانعنیچی لک «۳ه) رض نیا ۱۸

 ۳ ید و ه رالفنیبماس )٣(

 ۳ بو تب ااو (۳) ۵ روا نب نک ()

 ۱ راد کلا مر ۵ یرافعفاقفت (۲۹)

 ١۰ نار ۳ت١ ۵ یتصریود سر
  (r)قلع نب ول مر ] یرنکوے پن کیلا ۱

 عر یگ (اوعل انس تر
 ر وتم اریعوب |-مانرمز
 اونا کیف نو مادا اوز چی بل پس

 "هاو شوش ی زہ هلو یو داماد ترا تی ا

 توپ یراو کرک اف ےک کل و هک ےس ںیم ن اصلا تیبور ما رد
  (۷مت وب رود ےس کیچ ن ارس س لب و مدل ۔ےسیراج اےس

 هر کک تسول ےک ریت یلع ت طح کو راو رپ تسر ےگج 1

 هضم ساب ےک لک تط رو نوت ادرک ی
 رکی ےک بل ترک مس نر وج ےپ الا یا س
 ایا کدر سش( ۳م نا



۳۳ 
 تیرا اتاق تح
 قزل ایں ابرو لا نب سیم کپ اب ےک نا ۔یی مال الا می

 اگه سر اتا تحولی رم قاط ےس ا۔اھارہ تافلتے ورخ ص ف روب

 ےک توا تر. ستم نا کت یہ درک ںول وع نج لوا لوا
 کر امت مي ر ادرج تح اوج یا ناک ےک ہا اک ت فالف با رجب
 برس ر عاتیرار کاپ یررم یا ۳منر ے نا اب تان رد

 ۔ بو شو یو ر اسب نم نام

 ہذا یک و وح تب خور
 کیلومتر اقا داد یکن ساکت انکی بم مت ےک مر

 ناروا ۔ سبقت عج رالع اک ویر سوپ پرش سیم تاور فی - سرو اما
 لبناونص)ا ت - اھ اوم حقیر کن ےیل ور سا نکا نا ںیم کیم

 ٩یراک) ا شرم سایه ال وبا سوما هوس سقف کر ٹی

 “عا ےک ےک تئارو لگ اس تنا نیبباملا نما او سس اع نشا رع تو2 یادول ۱

 گو بای ےک نا - ںیہ یو ار کنه حارا نب نام ںی وم مر( رز

 ۱ - کل شکل با سیر کج

 نمای کر یلو نبرل ات تضح
 تر ن یوم اف ےس ہو ز خو ارناف کشی ۔ زیکر وما لاو نالی

 گیس شو ن ادب م کس اھت ترنم لاو کن ا ےھت اپ ےک میم
 اپ کرب ںی ام ےس تال اھ ےک نا ۔ںیہ سی ناف سش السر وا لورا روم
 اکا فیسرکنا هم اپن موس ماد يوا ارعا و ہیک

 دیو کوری ته (۸) ےن | - لای تارو ںی ااو اطع باطخ



 ا
 ورس یک رام نر تتضح

 ءایدرکت خوف باک از روا ےل رایو کا ڈوکنا ےک ہی بج ںی تینا
 یاس ےس یز توح بجا برف نت هو ار مر
 ات بگی تنارونم»_ ےک ن ا سے ادرک یر وضح ںونناو وقعا

 مرز گر مو کا قرن کای
 کر ناب درو ےس تو کالا ضعےن ونگ تب ال
 از نر ماسا تطععس نا - قوا نی اما یی ینا حا اکن هل
 نا یب هد ےن نا اه او بش تطحن ہزار یورو صحرا اسود

 -لیاگور متر اه ےن بیبر م یم ہت وم ہور عیب یر ید ق الط ےک

ê 

 ربی تر
  1 ۱همه ۰ ۰

 ی تبلوف کد توم ےک ن اروا پایا نت رہو ںیم تیرمو او سبک

 نمی و تم نیٹ یل سرت وقبر م ےن نمی اردا گرا تاباعر
 الل اوصارا ضا ےس بک رت ھجان کس یی درا قن تر کہو ۔ںیلقا نیل رک و رپ ےن نرم ۱ 7

 مه یک تر تور شین کت السی ےہ رج چست وہ میس یاد یک
 ثب رب ۰ و ۰

 د فیل .. ااوروارحل ماا راب

 | اپ ےھکک مت لام ےک نا ۵۰ سوانوارش

  ۳صاف )یرگرلزا 7ڑ ق فود م یز نیئادبع

 کو لات حر زن طح زورو تحول
 وهو ووو بعم نیوھب مے یکت اور وه
 بلد تاور نا



۳۳۳ 

 تے مے ہفت ورد ما ران

 ربع نسا بع تز اھت یب اص تلور ر رگ رخ ( ۳

 کرم تب کن ہم یک ہوم اتم کول ما او

 یت نام عت حوا تاقبط) سملو نالہ ےک

 را را سن ایت تارو طبع س ارع تحت ها ںی

 تست اور ےہ سلا تزعترو | لب

 779 0 یعنی لب م

 افلا م فط تزمح ھر

 باصا) ےک یک ںیم بی ےک اصن ۱ ۔ تک ےس سو الر ك۷ لور نقرا ۷(

 سہ کاتف تک سس صر هل وس

 او بای یت جک ۳ ے ماریا اپ اف

 ولت مارت در کوک ےس نا

 ہو ادنی دار کن |. سیم یکن گمان او

 ۔ںیروسا

 ایل تمبر يا سکا ۔۳ نر ہا سج

 ۔ےگ یو اج ےک دامت الام ےک نا کیا هری

 اپ ام اا ی

 شما ۰ ا هر

 و بت سار ہارب ےس کال ومر هم تیفیکپ ح نما 4۳۶

 ہت ےھت ےس ے ا یت ۔ بقل ناذ الا بحاص ؛ تنکیحٹوا ۔ رپ کانی شا ںی «اا)

 ظافلاوز اکی اذا ںی باخ هوا یک ارش



۳۳۴ 
 هوا نی ابد ےہ ترطح ب اوخ یبا ی
 ار و بقل نازالا بحاص سا ایکن اہ لیپ ےس
 لاک نرامونب ند ےک کف ےک کر خس
 تافو سی مست اس( مزا ایاذاطعکث ا

 نا ےک نی طو اع - ار هز زا نام ت طح یا

 عات مے ی ذرو اکا - ی یاش تاس

 نن آراعرا بیس ریس ی دار ےک نا - بیگی ازا

“uu! 
 شا هریلکتا ام نا ے ریجن ما ۳۲

 ۹ ۱ لا - ۵ هدو نیما ۳١ر

 تنا یر یرامصلا وا نیرارش تزصح
 ابن اتم ےھت سر ات وم نارناق ےک رزتدیف_ ترک تر اریعولا و ىيا

 کر او نا ات جا لیوا مانا اب ےکن ا ۔ ےک تب ےک ہاشم تا
 ےس مت دم ےک کر روان اش لاو ےکنا ںی ےس کرم ن ارناف ےک

 را ترب۔نیطعساو ےس ت از یکروفص ےک ںیہ ٹ یر چوب ںی دب جد 2

 رب ند سس قلا تم نا تاتو لاس چ 0 رر رتو صم

 او ہربل رخو زا یر وگو کن ا۔ یر کور یش (ه )سنا

 ہوا یک یراضلا ظر نشا ع تح
 باب ۔ ےک ی اک ییز نیز پاب ےکنلا۔ ےک ےس ںیوا لیبق تنیلی رسوا
 اور کن ا تقو سا تپ کر شی ناو تی شر اس ب توش واس



۳۳2 
 ےل زت 6 کت عج ےر کرج ت ورم اترا ےک ا

 ٠ مشیر اب بیان ںیہن ا ںیہتفالف دعا هم نیش اربع تزعج قرض
 ے نا اپ تاغو سینا ساق یشن مین ا اما کرنا اک وک ن اس

 تبار زو روس ن) تز ب۔ پہ ےس ارال ور تسال تب یور مس باور (۳« ز

 یو پہ ارا یز ییہ ےس نا یوارد کن ےس باوصا یی

 ںی ایر او تص
 لہ ل اسکای ے تو ۔ںیکی راز اص ل وق لرل و بقلارز مهار

 سینه کل اس ۱م)- وب ادیب ےس نبل سرخ نوا
 رماد اف ےن پی کت بکر جن ول ر۔اوہ ح اف ےیل ترس یم

 بار اش روا (کراف) و تراک ےن ساید تیذاوک س٣ا ےن رت صحاح
 ہما( نر هی (مال سامی بتر دلاور کلی یلقت وک وتر ک
 لها ءاسن ایس چد اسرارو (یزنرت) یو ناک( توعد ر وز) ہی( مال ر تر
 معانی ششم ترطح (بیټسا) راو کن قر وع )تانک
 ںیہ شکل نار یری در ا مرچ تین( بس کف رقت کت رابطو یر
 لی کی زانج اکو دو تروع ی( رز لای تام سیکل اس۹۱٦ منو
 لو هلو عرش ےس ےسزاذج ےک یا نا دریک یز انج ےکتوح۔اھتانزہپاک
 قوه اسب کور ےس ںی اکسس یاس
 تا مه کنار نر - کک ا کپ ن اگ ناک وے

 تو رس نبا تام بی نند بقا کے قو ثم تیام کنیم
 ۱ ے ےک دالوا ےک نا بنوا یل لاو روا نسب نیس ےل نا

 اوون کیا یرال سم علت ایپ تاف برن



۳۳ 

 ارت طح یک تح ما تح شیاع مح ۔ ںی ور ی ٹر ( ۰ نا
 م یہی وار ےن نانا .

 مگنت یر نرم اا تّصح
 له برس نان بتلا ن ہت تیا مان ش

 ماتم 1 اوز ۔ ےک ےوا اص ےب ےک لت ضترو رہ ظانت و > او ےک

 ات سد ےن فرخ چ ےکرپہ یف ںیہ 2 ری ے لک( نر ےن
 را ٹاور ضرب سرکل اسماب ںیم ملک ی لت جہ ےس یو اهزیاروا وب

 ته رگ سعد | تزخت رکا( بین )ست یل یی شم
 کپ ال کرد ۱ ارگ ور ینا ےڑکول | تر هتک ےہ لر حب صح
 ہار ےہ ہری ادعت کت ورم کن ا ( لب یر امن سوپ ےس لکل نات
 ام او نکس نشو شام ترضت سا ہے سرہ یھب

 ۔ ےک ت ارر

 امت را ی تب بز ن وماما
 ارنب شپ ا تگ دنبی ریل اف ا
 لو همیار طلا بت او لن اة ےس ہن رسال یت
 *ںوہ اوہ ےس اهن حر ال شوو ن ا مال چسب ای ںی وی یت کک

 ہا 5 و عات ےہ رال دن یم ست کذ وہ کس-یبر یالطرمب لا
 عاصر سر ورکر باک ام بی 97 یبا کی تر اسرارو لد ےوصت سم

 ت انو ںیرمع کل اس۳ سس, اسم رع یکن ا تنو سا دک

 نا ےن ا تعب ہشلاعتزطح لی جد ںی عقل اعزام ےن ت ینعص

 اکا ورن ےہ نت او لاقت کںابح - تفت شی - ےک بتنی



Fre 

 تینا ںہ ع قفس (۹)ے ین | اب یر ںّسرم )ےن کاب ازای
 ییوار کن شان ربع نی نے ےک و یک اور یے یت ان لام

 ام یا یر نرو ما
 یبفر وا اھت تل مال ز بع نود تم ب طخ ا نت یڑپ باک ن امام بینر
 مر حال کا یدل اوم ےک لیزرق انوع نام یکن اس ارام
 ےر خر نکل او ےس یتا نب انکو کریو قالط سا اه سین کن

 هارو پاب ےکب نین. ایگارام یو یخ اش انک( مک والت
 ے آی ب طی ڈول کیا ےل رے نوو ید تطجر شرور
 اس سا چ ر وور فو کر راکت ہلاک کد سا یر ورک ن انا
 کر ژل یس وکو ےنروفصح ےہراواز سک پری یک واتس وب ترا
 جوکہ حرا ےک تمنا یک اس« کن ا تو سا ل مار کوکی نیرو

 صاع ا لی یتمح ےک تک بک نعش اھت ازم سخی اد رس
 وبا یوم ایا کن اع ترضحے ںوبغاپ بج س ماشہ( ن هرز ومر وم

 ںیہ نفوس عقلا 2 لای تاو ںیہ نس نا یا لوس گنانع تزع>
 (ل اف سا )سر ضا روا قاع تا یی لاس بہر یکن ا تافو تقول
 ١ زا گزار ےک نیر املا نر ایا ےب لو نت یا سنا لب یدرم عد سن

 ہوا ی ندب مال تنصح
 ایپ رز یر لن ایمر ۔ بقا یش تیر ار عوبا مانای
 سلم "هک سدازجارص سود ےک ی لع تعحرو ارن طافتضحے وہ

 ایر اوہ روا اوت ںی ےیاوکب ل يصاب تالا ےک ا ۔ کک یس
 لات یت اور رواں ںیہ ور | تسارهارب ےہ لود ل ا-.سوگ



۳۳۸ 
 ان و نام تب یل یس وار ےک ام ںیہ ےس هرعو ہطاو ترغامد مع تصحو

 ےک نا یی یار ورخام اما ےک ےک ن اروا نو تیس یخ یکن اروا

 سیکل لو هه باوص است ےن رج ناما ہر ا ںی وار

 را یو مسلم بس بج ےسر ےہ واف ص املا نیور نیم ارپع۔إد بارج

 کو نیک ا ںیہ ںیہ ہک سورنا و شاتر کیا سا 9 ےم

 (ہباضارصاز- ںیہ بسر اجر یہی ےک فی وکن یت پکن ںولاو سر
 اون اج گستر ات دارد مع ن رش اد ع تز صح قر کیآ
 ادرک شوکت اول ےک ل وہ یر ا ایکس لو رگ ہا ترض حر ک
 -(یذت) لاو اکو

 انسا یک ی
 اون ارسوی ن ا سیب یب راو ےن اطعم 0 دیقر اج ب ثراع ۔مامن ہر

 هوا اک کلہ رب ےن پاب کن - ادر ل تق م قلطص ین زلت لاب ضش یو
 < رج عم نیکی را ترم ےل پس شرک کل وص اک
 رکن اکر کاب ٹنوارا ود یاو سوچ فوم باغ درر عر ںڑ اسے لوا
 ایام تزف یک اکل وس ےن باب ےک نر ںی برر سواد ین شو

 رصد ون ایا طول وکل یر دویست راس سس کیک

 ےس نا هر ل وب یتہ اچ اسب س اپ ےک کل وسر نماید ایگ کت فار دے نا

 ہک ان اکا سر نعت کلا باھر ارج یارک ڈک
 ار الف ہو چاو ج عار اک رک وس سن ااف سیکٹر یق مان لا اھل

 -ںیٹوہہ نفر ںی یش یا تامو لاس ہ٦ )رم ںیہ یز شن لالا باکو
 تصح وار ے نا یر کا اود یراکو ازاود ےںینا ںیہ یزر ر سرم < ے نا



۳۳۹ 

 ۱ یو اه ورت باو سابع نبا

 سا یگ تدر تع یو ۱
 جو د تے رج

 ہی ی س نب ںی نب مز پاب ےکانا ۔دوسالا ما تیک ما درو
 ۔ںیھتے رات ی دیت ےک ی ریز نب سین تب یو لاو یکن اے ےس یونان ما

 بلطلاربخروس ترطخ- ناو تور گن ناس ایدز ا ےک اب ےکانلا اکا
 ایمان لسی اسے رو ےیل یاس( سرب است لاو کم گل ورد

 لای آن ور کرب یف عل اس قتل رب یش نیش اختر
 قرن هل وے سرہ کت افر یک کن تعاون یش
 ےک ناس اه تان وت پاپ ےک ن ا۔ایک یز ےس نار رد سا سید تول
 ۳ ےن میر تبرک سد ۔ےک ع سن سکت قوما حن ن رس اریع تک

 رض عی کے کت ابد ول ولاھکی الط سقم اب سم نم ےک تععابد ددوس ترطص

 هد یک ورد بس باب چیک کرب ںی یو یر برد تر یک وا
 و مث( نام لال وج کو مان نزار اھت کرا ک یا ام رش ےک نا
 ین ےک و اہم رکے اہک ض جا تاذو سی ر تز عحت فالف زب
 کر در او بل ی را کیا - نیز کور رص ای س نا ءاوپ لاقت سم دس
 - سبز ترطحو سام نما تهی ر ارے نا ۔ ںی ولا

 نی مینو تم لا
 انت ترس لم ت طح زرد اف رطح م کل بر تا او زا وال
 کتب نرو زر ارج والو یر راهم 1

 نیت طح ی کت زج طاف تزمح شیره بنای ان وفا و ام جم
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 دم اف تزعحرکے وب ترا تا نایب تن زگ۔ وہ ںیہن اور سایبان
 ات اور دادحنردقسا ےہ ددایز ےس ومر کل وس تب ور ران کن نت جو یل تحت

 بلکی سی تار ط جاوا ہن ےک شام ترطح ےشاوم: یک اےس ںی لم اف
 نیک یار رفت یکن ا ےس ا ره هه ےکرونصش مز اف ترفن
 کو لیدر ےس ددو س ہر جء میفص. بشر ں ہت رام عج اورا تاب ورم کن ا یی سا

 هموار یم مارو | املظں وت اور دارن لی کت زور هنر لوس میل ا

 ادر کب سن ام - وصف ما تیرہ اھ تیز ماا سوز ےس
yi سم هرعو سا نا فاطمہ ون کسر "کی ورا - بو نوشیدم بک 

 تل ما ین هتل نت نه یبدنس کن
 ی الطصا ۔ یہ درا ےک ید اسورفحتاماورقاب ماما ونت یو ناف ماما
 ےہ اسامی الا اپ ےس یت زض یکن اروا نیا یکن الا نیم ام تاوروت

 ۔ یہ تاور ۹ یکن اع تزمح ۶ کرک زا تزعح مو کل تعمیر یم
 مسا یر اح چناب ماس

 تسووچوم سس بت طاف ا ة رو نا ےک ثسع او اف گر یا

 نت تے یب یک تر ع اچ کہ دایی طاط کرک نا کاج بنز
 کاور تاقیط۔ ایک درکف رات ہقب نایہاک ا یک ت روھ وک نکس راه

 هبییلدجراش اکت ااو ر لت ارفع نار, ےک رقت ےن نیم اص نلت باور ر ادحار اپنغإ
 ضبے رى ےک ت روم کب انت اےس ںیم ون ناروا 7 د(لقْت ممکن

 ران س سا ےک اضا اکت سم یدج کیک ا ایا د کرد اک ت ار ضح عم
 ےہ وپ ںیہن کاور لیزر اک ت ببحترا باحےیارنچبا۔ یا

 اتخلا ےب ںی درا تر ےک اس ےترر زم لادن او کب ات اروا
 ںی یہ ارررر کا کا
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 ویزا یکی راض( نن اتع تضع
 تین اھت ناک ذی ام اھت ع نمک یکم مانا باب ےن ا ےک ےل یب

 ونحو یک رش تاو کو ایان ب جک برش ںیہ دب وکار
 ےک راکٹ رم زن نا |ترصحامک ایان اماکم اس ین چک گنا

 رتو لبک نس مارٹم ول نیک شرع یکن ا تل یاو ے نا ےن لا تم

 ۲ بی سی اطواووبا

 ہا یک یر اصلا کر ن ید ترطص
 بال ےک برش یک ينايتع. رپ نالس نم لو ا بقع ت ےہ
 ےک رش ںییدصا ہو ےن کس کاذب ناچ ےک ت وع نم نار علم ت اف اوم ر

 الف کعب نحس نوک دلو ںیہ نادم ےک رمش درا وی
 لیا وضحا ایک کل اھ نا ۔ ےک بر کس سیو ں کد سںوش ال ےل بک نی
 لانے یی اھکدد سو قر وت گور لتر لوم رکا ان کراضاارو ا انک لی اس
 ۳3 ریس ترضح۔ - و 0 ںی کا لا تو نفر سود

 ته اب بانک هه نند نا کرہ نی ن حرا ترطح
 15 باغلار ار کتی کک نم فدعوح

 معنا ید ی را ھار ں لہ ت رطح
 ۳ ادا اک داد یکن | طرح اور کن ہ جر انناک پام ےک ناس ےک ےس یوا الف

 ںی ناوضلا سدر ما ورم شو ناب ےک ت رح ۔ قدوس مانے ی الض
 ٹنعں ہن م ۔یرایتخ | تز ںی نشر وب ےک ت ادو روم ےک برش

 را کت فارد شم ےل ا کی واورو دادررلاولإ تصح ےک رم سرد اک
 زلکوارگن ی اتمی نعرہ شراب خ نما ی یا تان شد نیس مہ
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 ہنس شا یر شا بت باغمت تتضح بار ممه ا ٦

 اکا اھت سریع نره اعم ان اکپ اب ے نا ۔ ںیم ےس یراع نانا ےک چیف
 ناں یب تر ۔اوہ تیور ع فلرع نوا جاکر اھ بر ترم ما

 یت ده سهم مک ۔یُو
 و کرہ سا ےئوالوا گناه نجوم بدی اک نت مسا تور هریک

 مہفاص) ںی ںی چن زی بسی ےس نان ناورمرگا اکر وا
 کارو ےس ےیل هر ے نرم تح ںی ناپ نکس قضا فان
 (بما)اھ ایکو ےن امان اک لب رم تزعج( یاس درک کف تی

 یا صفح ن ول ادا ۔ای اک تہاور ده رنج تر تو تم س لوزا

 ںی وار ےک ن ین من ےن ور روال مل ےس ےک نا ۔ںہ یوار

 ہے وسا یم ع ند ع تز
 متر مصل اں تماس اےک وص 2 بسر کرش لب تاو کسب ےک او قزش

 هر جا  تاذو ںییقوراو' تنالح اکا 4 نر حب ۔ پی درکامکلوکن ا
 ہلا ای کن ا ےس و میم ورک ے ااو مو وجوم کن میکس یاس نی

 تیلور
 مرگیا ید اسوا تصح

 شنی کن ر نبیبسماشر ای ےک نے لالا ساق

 اھ ے نا درو تساورد یاہو اه ادرط> ترونصحورنل 1 جنس را اتا

 2رپ ۱ یەو ابعن یر ستر ھص
 ر اات ےک عذر یت ؛ بول عر رم ارس تذکس مو او تم ابولا ““

 ۔اھکو وع تب هر اهل او گن | و ارام نم دانه مع مااکپ ا ےک نا ےک
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 یا بیت ھت نام انھی الہ تصح (

 زا وور فک سوپ ناملس ےک نا بحور کش یزف. سوپ ناله اي
 مس نا تاقبط) اک ےک دن اب ۔اراب بوخروا ےک ےک ۱

 وزن هاو کن ا ںیہ روت ےگ ےل یر شش کل سر بجو اولا ہون
 ریتم هلو اوت پھ رر ضرب بجے ےرما کج نیٹ ےک کر شیر

 (دسن تایطر کت طذحن ام کل ویز ےک لویمو آد شپ رکر را
 بای اہ در کس ہوس ا۔ اھت ایگاطعوکن ا لس ونصح رقاکع رزخ ید کج

 یک کد زا بش ود خر ر ووا سنسور هرز ےک یی سنا سمت تب و

 رال وسر بح ےل 2 یک  Eرک سرو ترطح. ےک روجوم یر ھر اول

 تراصنا قم ایر ضر  يگت افت ےنارکل و ۔ید ها ےن طح
 وکر نک یو ےک ںی رکن پرا الو یک روپ هرکه سو نیل

 )گیر ای (
 نیز طرض مار اطم ےس گرل و ےن نصح ییز روز

  97اور وا یکم روٹ ےس راه کر ل ور ۔ےڑاعابد تضل اکر او اد کشک
 ور یو ے رگ شا لوکی اہل ںوڑا - ےس ام رکھ دو اکے ند ٹک

 تل سرب ےگ سد باجر ویل ےک یو رادار یک( اروا ےںہ یر اروا

 دو ) تیلور تمالس رسا وابا يا اوت از لیگ
 ہےاور لوک ن اں مو کی فی شتر نحب ج لیک ا ہٹ
 ےک اکے انب سم نیووب سکس ن ارضا تی وا

 تیر یب ۔اھت سی 2ےس پا ارس اکر کل وسر س اھت ایکایدوکن ا کب
 دل ےک ت اد یکروضح یت اید ناب نین و ایگ یدو ر
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 وا دی نام اموات لف با اف
 ناف پا تنا یہا کنار را

 72 ,OV الا را کو دات

 اکا جیسی ےک رھا تم
 نا کس نام یف کن ہی کالا
 سون کلو رخ ی ما
 بدر

 منش دابع لوس نسل لب مانع
 لس راس هرابع نیس بانک وا الحر

 نرم را اساس ترا
 ۔ت یک اور ببم



۳۳۵ 
 لے 7 ےہ ۲3

 لا نقیب دانی
 مس نا ما لار کا م ميس اسکات

 نا کت رغیکلژلع ھی ی ےس اے او تان درک اک ید نیم ام

 ےک ٹر م مم اگ اکر فرات ترافیک رہ یبا
 ماد ود کا ت او تمہ رد نویس

 کما تق ا می ات ا ر ارب یف الو را
 انے نگر کار بج ہبہ ت قو زم ۔ ےک سن وش ےس ترا رر ونعتز
 9977 0 دور ولا ترضحو زا تطور ترعب ےھت ےہ
 .نابتان» بمب یکت اور ےن الو
 ی از ےڑلگ امی اےک ےک اوا لکل مے لر ۶ نارضایتی

 ات اسم ےس ینا اجاق فاع لو نئاسیم زا ام اش رک« ربو تاک تام

 منع اک ےت ز ات یم ںو در گاخیکر وس ہا قلعہ یز مم: ےب ےک
 اب تانو سین هاش سان ےن را تی )نیل ارش

 میز تر( تم ت: زن کی عش نرم تیم اع زر و

 ۱ ۱ ۱ میرن کتے
 تراکت ایم کد اتا ےل هد کی امہ اہ تچ یں لار
 3 ۱ ۔یاتانو ں ہے نات اک

 3 ترکی ضلع
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 ضق تب قلبی ما ت دگاش گا لوگو یز ا لا تی
 رزم شم لر تست سل لک ع خاتم
 لا تافو ںیم تمل باس ںی الع کت سا سات
 ےہ تل بتلا اعلان اچ تند ول متسول نیلا نما
 نار ء اش شو عد تما کا آه دم اص ےک الی کس تن یسمئا رےہ

  Asاو
 رکی ین نادر نک اذن دہی مشت ریا ادرک تو ور ں اپ یب
 ما تضر كرس ا کتو هر ترو نیا ترا تل اھکر ترور

 رکن یر ازم لیست ورد ناش تع ابتلا تزد
 اتا اد گام تنم سن تارا شک
 7 تاید بک

 امت یو ا اف یا سہ اس ںی تلخ یک 2 تر ضم رند ور
 یا : لام ٹر ےس ہررمولا ترور ان ادب رت جوار لاو پا روا

 ےک یر لو ےن وفا ند شکل نا ند اد یر زم و ماش ايام

 ۱ ۔ یب تافو س ےک( اونی ش س یخ کن یھت سنو یم تاون تالام

 دمے الام ہک ع تک: سابق انی شارع تر نا ترس سان چک
 ماد ناطعو یت تیر نیش راش الع یک
 يه تسنیم شش کل کس لات
 رام تمدن ام تح یم نی قا تالا قند نر نر
 ابد قران ارب: تی هر رکا د ے عا رام سا ےہ
 انا دیدار کتب ليوان ےن ںوت نو
 ےس را مر ے ہے٣ شاد و کا
 2 / tz ارے د یعس تے شا ےک عاصم ےک اے ٹری اب نل ت
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 ا تاب ذت یر ا ک۷ تی نھی ماو
 اے کاوو ا ا اذعان یار یا اے نوت ںں

 یب ہا یا یر ریما سمايل ت ام شی ار فو لی
 ہن کل اس ہد )لا دا ناس فی وک مزا اذکار
 >5 یا ثافر

 اپ ب اخ درام کرو نا
 لا اند جوش ایل رس بای لعب

 متنی رد تینا مازز عر ا زر
 لینے یب تام کان صو لیت رےہ دی بم سے ںی لررا

 تی نایلردبکن سلب افر عا تا قا اوا نایک اکمل تن ویک

 وشام نیا خ یم ہل و ےک فاعور ا ےک فٹ عر تی فذ حت

 ینا سک فا اتا تر این کمو اے
 ل ارن ہت الام اھت دن اب ےک کز یک رر ےک اول ےت کروا ٹن اھ نیک

 ید زلف یم کورد سینا
 2 ورکس ینا شیر کف یف قت ںیہن ںیہ یکے تر بس یا

 مانا عا یو
 تف کام تضح نا اى لکیر اضلاوارر نیس ۸ نیت

 را رک واک یس نان ت یھ ا نکته اسی اروا

 و ئل تک ایت ما رج بی نا ستر ہا سیل او اب لی وو نس ا

 ايس نت او قم ی خاک مگ
 زادت قعر ورک برر قرد ا) رایی زرو اردا کو ود ک



۳۳۸ 
 تردا کاش یکی ورقن نا اکران
 . سی یر تکی بین سیا یکن جٹ یک
 درہ انس رپ یتیم جابر
 . نا تافد ہل( یو

 ام. لپ تانو ںی هایپر 7 6( اترا ٹر رم ام
 ے ۱ 2رراخ تارا رل انا نص

 لو اب ہیلپ سل نا نم مار یب اما
 خال ام یس ےریطد ہی ترک را تفت رضا تفت ام
 ےن امی تنم ا ایچ ین یر دا ران اہد ےس سردی افکت نا
 7 دول ۲ اک جا ام تل نفیس نا گاس کوو کب یت مته

 کریم دارت ین زمان مگه ی اھت نر لرے یش مز گور

 بتا نیس نیل گن سس الا. لا
 ۔ ناپ افر یمن بیر کا تعا ماا قت کت یاماها

 لس سو فر تو امت ےت کت ست ھم نوح ام
 DA یکے ت وص م کو نین داف ںی بیم بے اپ
 ۔ےتدرگاش نا یرہز ماما. یاب تاند ی هلن مک
 زن یک نم ےس نا نا تاب ںی یر نا"
 قردان لر مند از ینہ داد بستر هراشو ابن اںیفم

 ناپ ےک مه ولاا ےک مور ےک اوس ل و سم اک داد یا نا
 تراش ال ویل یا تافو سم ملن ےگ ایل گو ود ناشر, یھی ںیہن کیا

 تاب سیب نو تماشا کر
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 ۔ی اپ تانا یم سے لن کیون یر لن ۔ ے ورکا آن ایی
 شا ترس یہ ںی بکر کت زم ایر تر ریس ام اما
 تا مان کل دم ےن با تر سابع نا ترضع» هرس ت رقص الو یک

 _ توات ےئا نوع ارد ابو: یا

 مپ لر سقم تا سل اش گراف میشم با بہو ۱

 ۔یپ تان علم تا رگاش نا ماج زارع
 گا مس بام تے ئو ا ری یس یھ غیر یز رب قلب تی مار امالا

 ر ار لاو ے اروا یر ہہر عسا ترسو سام با ضد دیر دلا تح توس

 تورم یگازواساا اب الع یر ماا ناپ تاند م هم ایل مے

 لن ےن شئات عو کار کے نو ادیم سیم مر ی گرہ ما
 راي هر و ماما ماد تیل ما نانا

 ایز ہا ل اص یاں یا مم هوس یار یر ا ی
 ئی ںیہ کل تر نر بوس

 "نر شمش کل نوا هر یک شات« علص نب كاا

 تولا انک ا ت لا

 من ام حج ے راب ت رر ےک بتا نا عا

 اف فرم راک زرا بک ر د اف کلم ام تم یب ہی ار
 ۔ ناتا ال راک ایز ماا زار

 لات ےک تام کر کوس یر روا

 ةة علا عار مغل رگ ر انا ےل سنا ی

 اس وفا NDI شرت
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 و
 ناب هلو لت اور ےن یرابضم انت س نب ید / دارو ار ہک ےب

 ایاز یہ زوم ےت درا مکا ام اشتر ناما وا
 ام: رب ا! شما گا گی دلی ا اط ناو فر یار ما
 درس کک املی ا ند اما لات ور یدل اش نما یاس ند ا فی

 ۱ اوم عرس یک مسی اب
 کے ںی شا تہ تی کیست | ترم ما ماما نب راہ

 مامان را ابر رد پ ا

 ضرر یم نل عم

 را لانا رک تراس سرم لوس
 ےک اتے کد زم و تیادر شی مبارک یوم کا ےس لا ےک کاور

 لی کام لگن لا گم اپ تسهیل برد
 ۱ - ا تافد ںی لک ی رک لا 2

 مک لر 14 ںیم 4 مس خاک ںیم گا کہ ات 1 رہ

 نم ےل رکا ان بدر ی بور یف می لا لو یا اڑی ماہی
7 ۱ ۱ 
 یاد رس برا تنه ےھت اص کرا ماما دارسي
 شاز I ووا رلاور وا( ایا ےئاریپ رشت بودر ر وا یاس

 اب تو ںیہ والو بي اه مو میرن مالک ما
 اٹ دص ےس تعادل تبار کربلا یک
 لا تاتو سیم هل کت اور ےہ نیا لام دم نب جار زیان
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 نے تہ ار ضم اکل اہک اتر کراہت الل ن یک
 نا تاند بلک در کا 2ون یرول ایم اروا ماد
 روٹ 1 تافو بولت فیس یں مش کا یھت 2, بان 1

 ۔ درب نی

 بادار ین كلا تاک ایپ سیم تے کرب تر ددا ا
 ہے گلی روٹ اغار کک اما تافو ںیم ار ںی /

 ےک ی رند طی داسے رپ مت مان ری لاو کک ادب جا
 ۔ یواش ےن یا لن نی اتک تیسس لا تان ر نمک و

 وا مابا
 ےک ےس یاس ور ادا لس یر اف بقلب متن مان ت اثنا نا

 74 نارب ان گنا تر هام تست اتش تاشہلاو کن

 تر گر رت لادا ار موشک وب ارپ ںی کن( رک اراب جام یت ی ازم

 زرہ اوم را کک ر لہ لرون یر د, یر5ا سماع“ ٹراھ اہ اح
 ںیم لاراب ل مکا و صاخب ایک وہ اوہ ںی فی امہ ںیم رد ےس نا
 نبا نتاع تعا نم ښا تر اہک داب ز ےس سادات لع یل یس
 علم ام تح انب او نر اع لبق ترص ی رع اسرع نب لب ای وا

 رضا تم رول حج تال ےس ہاوس روگ راع ترد ثبات
 رب اب ترول رم نزاکت رتا نہ اتر نا رپ
 عام گام 1 اس مہم ےسد کت نم اف تصر 1 نیرو ترور ا عن

 لنکس ادا ایک کر ق فّ ےدمابہل ورک! میک یارر تاوان سو

swfېت قے تا 74 تامارا م روا ےس 0 فتا ولعت ناخ  
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 7 ایہ نایرارتوجف کت قو س اے کر وا کد نا پیا بعام مالک

 ادارہ گلے سا نور لوول تن لاس ما ا ےیل

 هو نا مرک کمان یر بکر اوا ا ںی کد تک
 نما مورو اےک ترس ام گزرا ¢1 ال ارا لت ںیہ لر فور

 :اع) نام ماس نا لا دع نهال لعل لاتے تن ی رم
 ی شب مگا شیر میز ین سد ات کیم تدارک

 ںی نصی ناک ی دز الات رک ںیم طلا اسی نا ا تاربخ

 باغ ی دذا( نگاهی امنلا بلٹ قرون تایلکو تز تل وقف
 ماد تا ایک سز ےک ےک تستی تماس کراس )مک

 وا یی راتلو مآرب (ثااتلعن زیر سجن وی عروق کرم
 رضا ںی ےک کول ےس تبوک نر رام اش لس ھر وما یت 1

 روتے می نان گرگ میم »یار و
 نان 292 اروروُو لس ام فوج وہ از پت ی پب تام ما ارگ

 او نر کر ود نابود نص ل رای یب ہں یم لر لو 7 ارم

 نی ککے یکے ما کد رخ نا شا نایک
ANIDایک نک مایک یب 2ے ںوخکا گرگ  

 ښا( اولاد ترت اوبل )وب پاتوو وک را سونم اک مال
 زز( تد ح نود تایی رکو ۳ از پا ےس ماسه مالت
 نور نو ام مار ےک ےک جسد سینما وم وائی

 یا رغ سا ما نر تاج نت هرگز بام
 کما ماال ر کب عار شو نادر کوکی رعت ابا یاد



۳۳ 
 ہر سکت کت یس یک گول بھارتی بلطم اب پریا ہد د اتک گا
 تری ایمکاب ا خش یک یک نو ما ) نر ام )کف

 تک اپ کراس لہ اذیت لم:
 کیم ذوب ما هه تر ٹر ند ار
 زین وقع گہ یاب کنت مایق دارت اکو ا ےگ مپ نک ایک
 ہا رہ اہک اص ماما ے لاو نئی س نرد اعد نام نہ اقم یراق ا
 ران یکس مٹر صر ورک شر لَا اما اما ںی ہرا ہہ سم این پآ

 ون من او سی عام ےہ وب گل اھت ںیہ ا“

 نرش ناری ااو یری ل اوس یی تا ماما
 رح نا ال دد اب بنگر رس |( دع زن گز اکب صا مم ۱
 زن نوک ار بای او هر ںی كا ایکو کد اک گرایا لا ںی تالے
 3 روس بطری ںیم نا توی ےیل باوا
 و لا کت ار روک ککے ما ایک ل ای وقار تای
 ےک رک که نم تنگ تل بزم کلاس
 اب ترک تب زار اب بات لمس
 فک ای رد ےس تر اپا اط اب ےک یک ا ب اعا نی مطا ےس

 انار وبا ایر کیپ را ےب رہ اہک را
 کور اترو اےلا عام یز ره سان ات ابطا ےایکل مس لارو

LOL2 راما  

 اے 04 بم تسکین ایر لک و ار ما هدا

 مے نر رکو تام ۲ی زر اون نی ید تری نر بع دام اغ حش (



Far 
 بیت ںی ےک ےل یزم یا اجے ما نر تک ےک بحاص ابا امام
 اسے اس ماا رد یہی اس ےک نا کہ نیت یت اس ا امم( لاکا

 دا می غارت اھ دات ماطلع ںیہ ماہ کر اکی
 نرو اصن بم برام قمی( اعترا ا نم فو فیل[

  2 21نرم نس علل بر لابس قل زس ران بم رک زوم جن :

 مالدا لمس تورف »با نا عی پی علاج ای
 ( بیم ینا یگ اور ناسا تی سانت را را ع

 طر لات ایکن یھب اص ناروا نشر تر ا ےک تس مد ٹرک ےب جبار اا

 وام لو - لر ۷ تما مامان راک یک

 سا ڈرے سن اسمارت رم 7 تسلط

 ذکر گشت بسر هرات مکس بس ںیم اع ایک
 ےک اھت در کرام اکو ام جاو یوم اا ےن مرور ساب مک

 کا هد او وے مطب نیلوفر تنا
 ا لس یک ما ییہ جس ا رکے ایارقروا (یر مت راست حدس

 3 | و اس روس با در نوار بنت از کلم لام کما

 (ار )ی ذا بت علا
 اس ترک یر او وس ہال سنی ھر رے اینجا سلوک ما

 روحا , یا ان ار اک مولف مت ات ید وک ام کل ور ےن لوقاک 1
 ۹ ناوی 1 ارد ناف اک کئ نا ایک یر بعلت. ابا رار رلاولا یز

 چ زص اورول تر لئ رضا نت رکن برتر( نھ
 ام برا هیچ ےک اکر نکی ناول کا



 م

 ی ےن پام بابا باخ ردا رت تیک ری ےس ن امداد
 ناام اس ا ند اع مع ےس دون اہوروا تیتر هر اگ کا تا

 Ly اھ طخ )عقد ا اھ ورکی وخز ام تام ا 2 اکر ریا رر اے مار

 نیو ما اوم یم )مما باس ری دو سا !ناملہل ا ندامت ےن یش

 ضا سمیرا پیام ترم کت ٹک
 ما و کس یس مان مارک تب انے ےک نم ایم مات یا ےگ اب نیا کرا

E1 سر اک نیم 01 بوی ۳۷ ماما مرکز یہ زالت اع  

 سی س اسوہ اک گیس ل وت درا ڈک رم کا ںی تنل دام
 ےگ کن رو ادارت ایدرم کب عام و ابا

 رام نت اد ما بہ اص ماما[ ام جم کا ارز یا (لورلع تا اسرقم)

 71 اطع و لعر راے مت لر نہ ادا ییا گرگ رم یس بم 7 71 7 7۴

 ولد دم نام گرا لو وا فن کت یم ت اور مات ںیہ شہ یر مان لوک ایم
 فولاد تاور ےس نیما ل عزم 37 بز ھر اکا ینو

 7 تاد ما (یزار ما شات سرت ازا طزا مار ازا نام ا ر اعزا

 ی تل میرم ادا عا اب اک تسر م اد ںی کد ار ےک وس دا ںیہ

 طفل نہا دوتا لم نل فطر اما ںیہ یس
 ماما 27 ید هی تراس 1 2 ۳ نات ازرلا عع

 ود ںی یل یت ما اواو رازوں اط لر ب ساو رویت ںی تا زور

 ےن تو ن زی تک را زے۵) ںی لنا 21 97 0 ها کرم

 ار رو تایل ںی رت نیوی ےک ےنا یا اما تاس عر
 میم اج اھ ںیہن تی یو ل وتا شرح



۳۵۲ 

 یزیسباذ سانگ ارم فضا نم حمد ت ن اکو) علت کنی یس تب کا

 لس طیور یمنی اما یہا سکت ات ب
 لات کل سم ان املی صل ثم لگن عن اکا رال لررلافا فسا

 و 14 ٹردع ترور فطر لوت ک امسالم

 ۴ امدرروا ےک لک / منا ابو تاز کالو کیم ا ثمص بتروا ےک ترک

 ا ما ےک مس اک رزین کل او خس یو
 2 عار سیل رم تم ایوب ایک نرم نا ےس بنادر و

 تبار ید رنو م رج (ت اوم یدار کا مامداتسا) یر را
 “بک ہیضعولا اد( فب تند ہیک ایم ےن شی الاطلس رک یی کک بت ےک
 2 تدایسارمس ر ر اتمام تد اعا ےن نون ری تہہ نس یک

 بن الہی ا نرام سیم علم درگ زن ز امر ا اے وا عن نر و داساود ےک

 یگ یک دام را ار تان ےنواع سیل کا نیا ا او کم
 2 تی شرکا نیر یھ دے یم ٹول ںیہ کد اکا تر ییا کمک
 یوگا کیر اصل ا نی ما او ازم اور ار فر نفل نا سب یی

 رو اکے ےس لرے یک کہ اے کت ب وا سل ےس اس کر مارک

 ۷ن ود ٹر عر داف لا حاس حک کے ان اے رو اول

 را ےک تیتر کلا اچ درک سو اسمان ی سل اتو
 ات تکی ٹتہرع 2 ہور گز سود اکرام نالروا رم تر اولا امار ما

 n 7نا ازرع 2 مربا تلصاتریس ندرا ار ۰بار ا

 سرو کم الم کو ت یا سرما ربا یراق ناپ عو
 گرا تا نور یو رازعر یت ا ےک گز زموا ماما پیڈ 1 راندا باوصا ےل ک



roc 
 ازتر اشا هزل ورم رز لازازرو ات لن اسروا ٹیداھ ارد چا

 اش سک ای ا مد کنم تایل
 بسم ےب ےک اپ کد رکا کب حا ماما نی کے یر ام ےک رد سال ا ا
 فعاد نری لو )ارات رع ا صام مادر ايران
 را بجز کت ورب یک گا روا انئاب سرک اف ےن ین ان ام نل ںی ید ناس
 زمینی لا ار سزا مایا و کت یاد ےن اشو ہت اس تارا

 یگ اش ہد شی نا بر نر ایت تو یا تیادا ناس اے اس نک
 راکت یادی مکہ وتو رر کس ااا وک نیز فا ال تا
 لٹ ے یہ یس اوصا ماش نروا ںی نیک یے ںی باھ اک زمام انا سیما
 لب ےس بح اہم ماما[ زرہ )وک کت اور ےن لسی اجر وا لا ماما ےن

 نات بری نا انا یو مارا فا یار شاد بعد گرام نب
 یا نار ع ماہ نب الا ناز اب نس لون نی اون ام لا یش

 کت باوص ۱۶ یر رکو اں داتا ےک راس اما آم ناوپ کتیا دور ہیں٠

 ی نل نور بز کراس نر اس زدم« ار جلا نب یکد رکا عن ان
 ی وختم ںیہ کت یاور تم نر عصام ماما ےن یر قم را عباد
 یی یت ہہ لاف نل یا ہم ا کان س ییا ےن لیل پلا نا یی نا ما
 اور ے رخ دتاصلا برس كورا نیم زی ےک ے ذو مای راکت ور

 لر ل وتا( اربا بع نب فکر ولا انان کاری سگ ۵
 نا ےن لمس ال نکا ںیہ تردد حیا دا ںڑ کت یا تم عا
 بت شوک امر ما ناس نم نیم ایکن
 اش روا یر ےس یک تاور ےنوریغو داد لر اباد یر وت زول ۱ ۶ یار
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 ےس یار کر ناسا تیم افح پس ( ارعا تاریخ تقی تم
 اتاق ا اسکن یاب یا بو تلاع گن وا سر
 اکر ص اعا لا اس سیون سا ۷گ طب عام ماد دما

 “ںی اض نیم ات ید لا
 لاج

 ۱ رت فوم ی ۱ رکھا
 e ی 1 تما حل < 9

TEھی 1 7 لی ما قد ٹک اک  
 یر

5 
 اا مم ef رویم 2ك ام سس مایا ١) یا

 ں 7 ا

 ےن کما

 با نیا عا

 یس

 22ص ۳ ٢۲

 یوم ٣

 نین لن رانا دس نیٹ یم ایا ا مال روس
۱ | 1 

 تاک راہب سنین رانا
 کریم اا یراماا راج ما ا ہیرا
 2م او ا مما یر ام اما نثر مکا

 یبا لئ رب 3

 ےس نی رخ نیو ہارون ي کت توا یه نس بجا ما

۱ ۰ 
 يا راما اا



۳۵۵ 

 مر چی لی انار یہ رکی لا خاک دت کفر لب ےک ہل
 ۱ توز ا رور ت راعس لیا و

 »شست اشک ۱

 لا ماا سرت فعلا لایق سارا )عبلوت کی اتم اما

 ی نم ارف ےن کام مزوکش لارا رام لا ا
 هک دکتر دام ناتوان
 ا گلم هان, تقی ار رس ار کن رپ نوکری
 هاشم لو تردد سمڈنردا یو الماس یت نم

 ما ترنم کج مک ما وک ونک یہ کہ کی ین مر

 روا ایکس ںیم ٹرمپ رش ۶ںیان 7ھ اکا نور ط کتا

 جم اکے استاد سم روا ےگ یب تم ےس اراق وک مان ںیم سا: ںیم یل تا 1

 اد عی ایک تنے انک مل ںیم نابتلاو تعا القر او لاکا رت 24

 بر اتکا لپ سا ےہ نفسی یک کا
 مارو اتمی پ سا رک چپ ب اوما ےل کہ ( ناو ناز ید لا زار
 تہ سم اد پار انی 1 £ *جبماص ماما رس را نابج نب اف ی رر ایف ما

 ےک موم نر پہ ںی ند ںوہانر کی اک یم نآ لا ایام عام ما ںیہن
 را منع از ید عام ماا سی دوبار
 اک بحاص مارا ام س اب فا رکن ایر مرگ روس رگ
 7 به سر ر مو تم نر نات رسان کل ارو روا صاد

 نادر مس س ا مچ سوک شرا و اشور کہ رس
 بلک اصر بے کرہ اوج ار یک ےس یم ںوزیر تزف عن ترک
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 گفت نی ورکر بل وقاکب اسما ا١ تر پےک کت ای دن لوی ےس توات آے ےس
 نیس ملل )پس قلی ذاکر. مقدس ایت
 ےس ون میک رک مو جگر کم کام لمسی مارال ہٹ سس ی اي ما لوا

 کل یہ شا ما رک اص ام: نیت اہ دال لغ اوو بمال ار 7

 ا رو زره مکس و ںیہن یے کم لک
 دوفکز - سایر کر رر ف نٹ در لوت تا ماا ( نایب اروقکز ںوہ لا
 ¿تن یس تو اد اور رز ام شے رک ات تن پ اص ما اغیار
 ےن یم سا مار غم ا واال ا رر د دز دعا ےل رار یماز را

 ۔ ےت ےس ات تایم امام اتے ںیہ ند ےک تلل ایم |

 ۷ دحم کاپ خم کھانی م یکے لد یکب حا ا( یر ماما بان

 ار یک و سن ۾ عام( رر ثم ضفنگ ات لة زا ریل

 گستر فود کرو ے ےب ری یدک بام مار نیم تن ۱

 عن درگ یم یب تای مسایل وصیت یت نتم
 ا[ کک لیکر روکا ےک نوو وروا ام f اکں فو روس( رو لک تر

 ۴ اسیر اس ا نا بحایص ا ررر ت ںیم ںیرد سا لو ا م ی از باس 77

 طی ماا« زت ارن ورک ام ٹا لدا برا راجا کا لرم یر ھی کا
 اک تماسا سا ملایا تے کت رہے یارو 2 عت تک نکا سر

 ی ترسم طعم لب سادات بادر ایپ یا مات کا اب تعا
 سر کس رگ ہا روا لواتف نزن کیس اوس کوس اراک عرغسرد

 دا ار مہا را ںی تگ باش ید اش اچ تک اد سن وا
 وس اداب کب رم ا Li 27 یوتے متل سس دا ارواووت- اکا



۲٢ ۱ 
 نیس سه لاس لار اپ دیبا
 ےک نا ماما) کهن سیمای اب ںی ںیہےنای فال بابا رس کالا
 ا ہ 7 َ 2 ر ۰ ۹

 2 از یی (ثمرم ی کا تین ورنتس ہک ل گن ورع گار واک لو

 نم “نززی) فیکس ات یل نوبل نالے تیمی ےل
 ساواک ترلاس گم تگ نم لا هی

 مو س ات رفع دات او سا گا اف ےس نرم اما
 من اگے نوش ما 6اا وہ یتا لو تیدع ںی خس
 4تیر اون( قرن زی سیم رہ کاسه ترس نام لا
 ےک یا ما ) عا نبوت ےھت ےن کبد موم جام

 سو رکے یگ ارخ لن مالیت ا ںیہ ید ی را ںی رونا روی

 ےک لرد نعرا نم یا لرز اکو اہک یا رضا
 اہک داتا هک ران مر کس ہل کر عار

 درا لک تولا ہقغما )رس لت ایما 9-9 وهم ضرر 3 21 ےاھر اب ام
 ۱ یت ٭ زد ہے نس سس 1 ۰ ۰ س

 ایر ۲ تار الف ی راں گولن ےساکڈ صولا قف ںانلا
 “نون ارج کلر اب کر اخر ر کاری اار یک فش ت ددد کن
 )رک رمش سو IE نیم لفٹ کب داس اص انا
 IE و ص 0 -۰ 7 ۰ 2

 1 درک لقت یکن یسک ےت ےیفزرکں ول
 رک نالت نی خیمہ اجل رب فی ہاشم تدالو کک راہ نبا ت

 یار سرت شن ید ٹرک نابح نہ ی اتم شہ ٹرک مدن
 0ٰ ]= o f" ت وا اے

 اد یر دال ما بامدات تک لپ ما هرز یا ماا

 لمس عارم ما نیلا نی یف



۳۲ 
 زط کش نا ںیہ تو سکس ںی کک ں ج تل تا يا )یا ترم
 مات نو ماا حا دارا لا لاک تل
 ما فانا یوا سیم ںولفم وت کوم ناب کد اتصال ہے جا ی
 لا ا عا تاند لر یب یم لگن ارش ب قر اط ترک اک یرایلاراشرا
 او یی یی. رم اوز مارک نا تا

«fd17 "۸ تا ورکت عاط ایگ ید یا لو روا شا  : 

 ےہ یک ت مدار یر نسما لب یم ساب ترن ی ای ا تر
 تولا تربت f ںیم ارتد کا شربنا زا ترس رکن رن رص

 ےس عز یم ستم کے تو ےس تک اک بج تر قم کک یک

 عات (یرادز ےک ایگ ات اکا ید گر مالا انہ اف نس ا یم
 ود ارز ےن فین ا ںی یر لوا نرقرکت سلاد نر ابا ات ے کل
 هاب ےلھک نادر و ےک تا ورش کھو ته ناگ زہد ران بت ائ اک رص
 تر سا ےہ اہے نارنج الغ یارک ا ار یا ک دربند راج ناول ں و
 دک یس کٹ اھ کاو کار کل اڈ ن لا ساز شش
 (ع امتع ای پدر ر خاک کیسا سرا اس ناز تما

 يياص میزبان ورام اک ربع ات
 گن اب ے دو تم مداد اض یی ےک ادرار نارا
 ایر تلف ماد کت ووش ایک اج اپ تاب سان تم ایل دی
 ا عل خان شال یہ و! يوتيوب
 لب م یدد تورش کوو قر کت دلی تیما ساروا
 را مد



۳۹۳ 
 اک علا رد شا ےس لو کت مر او اب کل ولہاپ ب کسی ت گور
 کسری رک اف غلدخ رگ کتی رسد درد اگ نوا

 نیب ے نار یر پر رکی یا دہت یک نا ہذ
 کد تستر یه موس او ارباب ےس ےک

 لا ربا ربط لام یو طریق
 تی ل باک« نا رنج بف ینا اکر یتیم ںوفا سم داند عراق ) رپ
 اتر کیک ایا یم ںیم یخ پارہ اک ایز ےس ھا اقتدا
 ںایج تارے تے ر لت کو حا وت م ا کوفہ آیت یل
 دن ےب وار را اسار حج اکا ےک ک گز این رکی وضع
 تن و رضا اکرام اب یش ا ام
 ایا سا تشک درگیر یکن قم ھی“ ردا ترضح نشا لا اھل
 رر رقم بات ضو اہے ےئالد مر یر ل تناسب

 باس گز لر نان تر تکان تنس اکر ہری ایا
 یکایک تاع عکس يا بو سا یے اے نہ
 تام لک دایز ےس کبار گز مل یارک تسر ی رک ات اکا
 _ ٢۸ي بل لب لب ز ت حر کش الی مکی نوکر ملا تہ یاد
 1 ا رم اکرم اثر 7 یورو سو اسلا لیس

 هرات لگ تن عترت ارل حس اک ا رعایا سا 27 اف ان اہم

 طور گرد اور کس هات تار گم
 گرتے لے کرد ناروا اکی ات اے با یتیم سہی

 ےس ا یکرکل کتا وضو دم راس یز کے علما



TY 

 کد ل ات الف ےل انی صیف یہ ترو یا نیک ےک ہت او رر کہف
  7رڪ نر اشا اعا کارو جب8۲81 سام سود 7 و لاشي و

 ار و 2 رد ےہ ما یا ایکو ام ضا وت ےس مت الا رشد علا جی از

 ں و ایس و یش تک ہی اہ رقت ولیج کرک ماما ۷
 زن حاکی اہ کرک ام سہ ڈاک ات
 لڑنا م ںیو ڈٹ ل اں ی ںی( سام یوم سید اش تو اصاص

 وراد نان راکے راک ام د سہی شرح ڈاک وری با رکےت ماد ےس تح ایم
 باتور ہا یہا ےس سکو یت اب نیا اکر سار لگی ند
 “ن رک لآ كد تے ر اصلا لو | ایوربتع اد او ایک اوہ

 اورا ےس س ل 9 سیا یوم نجر کالو 1

  1زکات 7 ۳1 رب کا المص اار لص ا عاشاز اسر)س بش

 مس ماس ازا جو سیا ليوان اس ےک رک وا
 تم کا حر سوا ین نوا ط ال ھاں ےہ یاسمین مات ںی لا
 / وص المر لہ ط و زن ات ءاشا سر روشن دااکی مد از آس سوا نر نے

 رو نا رش دسر تاجوفز) س امر یم رس کر ر 5 کک یم 1ل

 یمن سل لن وج یانگ قلا لا ل مای
 را هامتس لنگ ارکستر هتل مرا
 دلو بدلا واو بکار آر یل د( لم لا فلا منہ ار لا لان نانا )ےہ
 تضو اعراب ترین یں ھذا رم ےرمالایداو تم ورا
 کن کن یاد رہی فن بوق سیب ا یر بب م ار ناوم ساب بال
 رادیو یوکس ا ہک ت عالا کل وی روا ادذ دین



۳۹۵ 
 تر هو لس اوج س ارڑہس لو بز از “اہ لاو روزو

 نر فلم اں مرگ اطمو یخ ےک ت دع تک کٹ بای ا ب
 کر ترا سرک ھر لک ار اب اف ریل ںی کتا ار سا ںیہن کن تب
 جامد روي تي اس فا جاوا کش هک
 4تن نون کلاس ترشی نیما | رجو اهنگ ور کما تا

 ی رہ ارم ےن شا یورو ایٹم م
 ےک یس روم تورا نرم 7 ایس یو 2ا مالا کروا )رکی 7

 اد سر ماش سس تن فر لی ںیم بی منا
 گرم رم انس ہں لک نیک اما اں:
 لر ام عدم مسکن وب کیا انا: ا سی
 طیف رام ۳ الت رسا اپ ےیل ےراممس یار کش ماش عار ےس شر

 4 DAA ب اسان تیپ ات کی
 لر تا عن مس
 تن و وک رک کیک ت دارد تام ها حس ناو
 رو لے رم یارو فال ثریا کت ,E اار وب

 و نرخ ارت برو ژل یی رف تلکس
 تل ماد اما ٹر جارج نم 71 7 (ہصوررر للاتضور)و لر

 « ےن کس رک ہد اہک و تف زن ماا یس مم ساکن یب
 ببرد تحل یا م اں یم ٹر ع ناو ل ر س یس ساتززر تسولو

 تر لاس ما سا کاور یوسی ضن لو ور ر
 زرت تلا ا تم یللمو کت تر اوایل لوو ںو اح



۳۲ 

 ا د ما از کوی کے سا رد کک ٹری
 بہ اذن ےس دمت کری رسد د ےن ند قتل یک اص ار وا تمار عار دد کن نرم تن

 نایز وات و با لب ہم از سفارت
 عز درب عا اوم رلص علاطم نی وک ام یک رس عا 7

 اگه ام کا گر اس ای 9 یر وم یگ الا ۵

 - سن عترت را ٹک ی ھا
 اسرع ہنی 7 2, امت و لن گر ی ارش کام

 منش ساق تاررلال د کر ورا ستر تور از ترش مرر ۳ رز

 گم لوس دو ام اترے تک لا ل ہا کا )طوسی
 ےس ا ٹاک ر اکا اروا م ایا سا ماما ںی و اتو یس یہ

 کیل ما ںیہ ےس ںیم نیا بک نا اد درس کیک رای
 یر اب نی شما دلم ترون کن واتس کی رجم ااو
 عن وس e re کن ال ۱
 ) ین ماد) ثم یز س یب زر ےئالمک نا ٹر یم نت رم
 اوم ا ام ایک ٹن ارتغار رپ بجا ماا( ید یت ےک رور سالا داتا
 ۸ ںید جد دنا ست رم تماوم ے كا

 گام تل ترس ساب اد ترا تان التنا ںی: یو الو ار
 تین لو پشم گرا ارام نوا سک ام سیم لا یت

 لو سام یکن تی ےس لا لبا اکل مع ايم کسا ےک مس

 را اے کر تو مالتی یاسمن
 ر ےک "وا ۲۱



۳44 
 تیا ماما ںیم بجادان یت رب هستی لا هداص مو ما
 کرایا ہار یک ےک ےہ امت شما ساک اما ا ےل سرا کک دروس ےک کپ وم

 رب سیرت اوم 2 ا کت ات فوک نر کت یاد لی یواش

 ریدر سپس ارام ترک 19 استور بوس

 ےس شد اری اما سار 72 سورس تب اگر کرم

 ےب یا ترم ہت یا هد ںیہ یت کے نام ری مردان ایان پس را« ستار لوگ
 یو ولا ںیم یوزر لوصا ےن ر ںی کراس ام ا تحب کر ی دے )
 ن قالام بال تاور ے دز لر ا رکا لیا ئز یر ما تار

 2ں بم ںی لوما عامر تي یا یک
 تومن ین 2 اروادارا لو 2 ما مک تقی اے تالاب تاو

 ےن تا یارک عامری چ ق رس ی تاک
 سفر ملا اس 3 نر تل ۳ از ارباب لس کت اوہے نا

 0 ولد ۶ تسر لدا ا ما ماما لیا "8 اور نا لس

 بل تیار تم انرژی ست یاوررق ےس ھے س کی مل
 تالے نیر اسی انب نایاب نا و ااداد ےیل کلا ما زنا

 ۔ اتکا یک ك ایہ پہ اک روا سم تیر تم حوا

 زرین خر گرہن ابا ےک سر و توان

 ۹ یر سلو
(l2ادا کا وا ے کلر کو اہ مراح ےس ںوتاور گرم  

 بام متر مز مازا یک ب حام ماا یم لوب ورکر باری
 -ہ شہ زوم گلم



۳1۸ 

 “ناچ یک ٹپ ا رزم ساربا مارکت ارم ل بتاع ادم
blارم الع نل کلم لب ممه ی 3 ناک اں واکس 7  

 لویو روا وا ےس ا دمر ما رٹلراپءا ایٹ رم اپا نر دم

 :ںی یکے بول گنیسن ان رم لری
 ۰۳3( غیاسدقم) ها ہا ابا يءدا متکی گیداما ن اور یکن 2. سا

 هات ے ںیم ںو مر تب جست ماد ںیہ لک بت اصلا ناو

 کن کلر اب اھم نہ ورا دا نامہ کم رت
 ٗیرتتنبا رد ےک تساود سب مرحوم فزانبل مع ذرا ماما زا تدم تار

 تر پدر کی تالا شق تیام علت قلم نزاو ور ملص فلم

 2 O فک مار رپ ب ایم و رنو تس 2 1"

 ا اغیار یبا ےک حاب ایار اشفاق انا
 ٠ ران ناس بازل الی اف
 نوش تب کلا ماگ تک کل تیادر سا اما

 2 2 و 7 ےک | ںیم نان یر کرم اے ںی تاد ورت درد ال یکم ر ےس

 ۸ث | تکمیل کد ارضا ملت تی ےس ینا ما اک

 پن مو دختر لات یو یم شرم تادا
 تک 1 این ارب اروا دحر یاو ر ی ر گرم تبار
 یر اسرع س سر کک رق ےیل کر کع شان

 لون ا نبوی لاش سی تایح کیپ بحا ما ترک یا

 < ماب( لم عز للام ییز یروٹ ایف مال لقا اپ اکسل
 مک يه ما ن س ردا خاو اھا ریت ف تیک



۵ 
eاں ں و نین یگ بصاص ماما کباب ال نی 27 تا لب  

 کی لیزر صاف تیر اکرد تربت اتبع اص مابا یب گور ّ
 کیت صبا راک اف قول ام
 سگ یار عش نرم« یک اکنامک ترم تل اقرار
 تار سسم طاع نات ےک ےس کا ےہ ل نسل ما یک
 نی و مدارک تم کان ۵ ی ی اسو ایا ستر یض روم

 4 توت | رر مات هر کل 7 مرک ی ملعووس |ے کدام

 ( ناریی) سام بزن یم نا رد یز لا نایمرد گرا ور وا نر

 سو طب ےس سیا ایک ا کے ین کن لمس

 لو نرم نی تقوا اس ودر باری نارنج بت

 ایر سر رب رک طیف نوت کہ ات اک
 مرگ ارت کار نيم را ناطم لی خ
 2 2 سیا ے کم رپ 9221 2 ۶ اں وک رت و الم 2 1 یگ نیر یک ۱

 اگر اسم تر )مس
 ےہ اص ما اے )سم سی سو تمدن ما وب اکل رخ ے ہما گری

 گروپ تئاور سر جد 7 نیر تیمش کر از 2 ےیل نعت ےک ۶ام

 ےہ ےن ز فلا لیک ووا کد زن بدلا ا رم مے شر اس

 پیل غی جامع اما عرض ںیہ اتا بات ےل کر ا
 بالمال ورت زر نا سم از ام تفلاخ یا 7719کی زا ان

 بالی بس اور الا ت عاج یف نی بیا نر
 ےک ما ویکی رکے پانا انک اکی ران دی با



٢۲ 

 حل مه مر یلژطتا نا زلا آم ےگ ۵ ےس سا ںیم ماس ادا گرم

 ےن نژیاف نار حیا ںیہ اکا ت یکساں کتاب حاص ماما
 ۔ےیدر درک یوو

 کرب اڑ اک ۱ یاد توا ای کک د نرو ب عام ماا  l4ل گاز مد

 ےہ ےک تارا چ دن اسیکل اہ تہہ ی يا
 انگل مع ارپ بحا دف فا دلا ےس او لو
 سس اص ےک ال ورت جیا یف ولس نا 1 ایمانی زوج اوراد طعس

 ددرس ا ںؤ نید نو تب تب اے ملا توام اف وز ےک بحاص ماما بک

 ںیم نوک عام زن پک تورا <
 انی حس کرام نفر غیا نیم اد علوم
 ۹پ تلم ہی ںیہ تقادم ئاما »ںی لت ٹک ن و را زد
 بن ار کرم بیک نر ارحم باق ےن ساکن روا قو ثرم

 لو کز و طی تا با لوت اکر اکا مس اما
 ڈایز تب نر نا یر زر ماما نو ) ںیہن ینہ یک لیک یا

 اعم طب ےس ود یش یکب عام ماا نات یت ایل انار بت :۳

 و ترا ین ی ما فاش ریتم فال شرکت
 لا سیال: نام یا ل ار ماما: اش یو ما
 ترباط ر تبع یی ا نب او وا درا مایا عن اک نہاد ولف نم ائر

 ا آے گچھ ب دا کاپ ں وغ یت کپرو مااا نبع یک
 نوما کے ایک نیت ار عم انفاق )جس اہے تانک ایدد سر
 ناروا اوہ رد م باک ا ید ما بيت مر نی مرگ



 ۳ا

 ضلع جشن سم یگلا نازیم) ساعات کت لغد فلسرپ عد تک
 فٹ تا ےب ایا رد ںیم تار ف ن اع ین مع تبع و م اپات

 یر کمپ( تد وام ) تم عو کر ترک تس اروا ارد رہ
 III اھت یی تبامنرابدراکاکک اے تر اک ملا ام ( یار نازی
 ےئل اس ادا ںود رکشہ تر و کت جام لار اتم یم ےگ ےک
 لٹ در باس عامل ہالی لت از یی یت فنا نام
 هم ےھت رکن رھ تضاد تدابکو تدال تو ےک قد تریاک

 کر ام ایکروم پت يا ما شرک
 ۸ رک اهدا زور رگ مند یک ا ےن ياتار / زا

 ۱ درج ضرر یز یراج اسکی
 تب یب نس نادم نر 7/ ضن تعدوا 'تمزکنوو کک روض ذبح
 گن ٹپ تاک کوس رخ الف ینا امان کین سیم
 با کد دارا ارد گر اتم این تلف نر ۸ الا ےک نا

 سہ سیاہ اتا ماما. ایان کروا ہی امت ادا ایل ما فک
 لب او اوہ و زور لو سلبا

 ر ںیہ نئ ےب یز ن
 و
 لذا مالا یب مزاری قوک صا مال ی اکا عام

 ام تی تشنہ وو و از ور سوار تاک
 لو تاب روا ےب ےئاج تال ید تیل ول ما را نیم تہ ۳۸

 ما ای تاو لر! ےک یی ها ےہ ت بام ےب کر ترب



er 

 ها دص اڑ بوک ا“ تا رله تاس ا نجا بحاص ما ارا ما
 ple 2 ام ام اڑ وتا ور از ت افر ت ں یم کب ین یا

 لالا ٹا م الروت را رم اا یو ایما تم و کات شر وکی

 را دتا دیے نہی شا دپ ل گن رد ناغرا

 اکر تاک اداکار۶
 اٹ دن م ارل رتن( ار دت اد اما )ںیم اتنا اماما تاک یا
 1 فو روس وک یا ےک راے رارق فعلا سن سرد گراد ےل ضرر ل و

 217 یف مال( نارا تردید یر رم بلا تام ؛ فرم ما پتا

 ام مانا کر نا پس ایم امر و ١ و کنی تب یل

 و اورج 7 نودلز IAS A مال لت اک یر ناسا ۳

 عمری لر نا ل پار ع ااا( تارک رت
WLام تم کب یر کن ر الواو ےن افا ی ةر ماز زا  

 ےک اض وال یر ١ ہر نر نت شل خم برا ٹا انار

 لم ںی کت تیکت فی ع ولا گول وج ںیہ ایف تی معنی یں یم یرافب کد
 از یکم فو قا ی کت وادع برد تنس
 حس ترا یکن زیا( نام تست لر ا نا )ایام فن وال او ےس

 نم صدف ترور که تک ےک رام رولو کل رامم با

 لسوداک اعر فوم مایل قار یورک م اتتان دیک

 تی کہ راہکن ابن ید نسخ قفس کر لو
 رک لقمه لا ضیا تست
 یت یر ش رفت باک لگد نورو شما (ید لی )2 ام نابز کس



۳-۳ 
 نم اما یر م نیا« انلا مر« ںی نل عید اں نا افرا 2 یک او
 یگ ام لت کک ال ۳ الت زا ماا کلام

 ضمن اس تیم غرق ںی نا ےک اقعد اف اد لانا ما ادا اسی یہ اک
 ف (لرلنازی) اےک

uسش یی ف ق نایک زعو  
 7 نوتات ےس نال ارم ئے یس ۳4 تیک نار سپ لا ر
 مس[, ےہ اوہ س یر ن زات ےس صفی ساکت ادم وین ماتوا ےس

PIXEےا(ےۓ غرب ماا) کج آ ابد ناسا ک رولر ها علت ندنزل و  

 ننه سیما یک یز تیام رک ترک تم کالے یک 7

 مل ین شلوغی )کش شک کت قبال ت واشر
 وے یوم ارد اس ا ےیل اھت اھ وک یت نوا« الا ب ایا رحم

 باتکاک ۱ اومد نر رگ 1 ت اور رح رم رار زام بیم نا۔ 29

 ا هک تاور ےس ناتو لا مے یرا ماما ہت ار سرا شی

 ۶7صرا لا ان کرت ایک رک: مر | گرم یخی اراک

 ات | از سم ر بات لن اں تین اص ںیہ رو اد کر ۔ ےس

 لب تانو س اع سرا کک

 دی ی ا تام ںی درگاش کن تو ریس یب مالا ب وک ل ا ریس
 نی تاند یا راش ےک نا

 یا بل ,os تر پر کارو ما

 اس نشود نل یا شا کرام نر اروا روش ا ha ا اطع ےب ار

 0# لس اد زر یک ںی ان رکاب زرا ماء ےن رسوا 7 نام ۱



٣۷٢٢ 

 لا تانر نسخ ارم اک ترم ر ا( لس نیر داس لا یکن
 ایکو شد و توت سند ما کی ارس بعام ۳

 یار ا اد تیل اس ےس یم نما تایپ سیم تل ما ںیم نر ہر شر
 ا ۸ به ےہ وس و و
  4هات کرم ماری ترک ےک حیا ذیعوا ما تامل یس مت رک

 اے اےک ری کے کےلیے ادد ےنلا تیم ببر سا
 اور تن فر تر استایل کن رایت
 ایا نیس مخک نے عو ماا ارد کل گن افزا ای
 فر قتل دف سس فرض یک مان ما
 ے نهم ناهار اوضاع سیو ما

 ےن ںوہنا یاد رکم نا کا سد يا ےن نوشی ککے کلات ےگ رک سج 2 2 7 ۰ ۲

 زمرد ام رام لر رب ناف یک نکل رب انها
 تند اد لب یک

 جے ر۰ 7 “
 پر یار رخ بل |يرا

 ا تانو سحر ا اک اکی گن ئا ےک تیام سید گام کن ا تالت یک
 هد رکا ش ےک ریس سنا خانم سا مک ارح ںومنا ايک ر بش 2 7 ۰ ۲ و اه ۱ ۳ 4

 جت ویسی یس ضص عن ۷ت
 لف لاک و رب بت ۱ ۱ .7 ٠

 ںیم تفکر ندرت اردو تاور را نر ےتر ایکن

 / دیک نام زوم کل رخ ما از ذکر یس ۱

 ۱ يه سو تا سلم نال
 ای یم بقای نرم افالم ار نب نایغس . کریم
 رز سر وہ دیش تر مم ےک اما ا ما ےت ےس



۳۰۵ 

 ۱ مورعما ا ںیہانلدرودامز چی ےک نا کم عصا صدی ےر کاش ےک عاص طس

 یاس ترس تیر لا نک کا فا تاخیر ممی
 سکے ناپ قیمہ ےک کہا نیم

 اک را گی اگه یم فنا کل رگ ای
 اہ رت کر نئ لا نيم( اٹل مع) تانکر

 تنا راوی ادال راشد رس ےن پام خشکی ئی
 2 ودر و یی ھا غب ر 27 یار ںی 2 7 ی نل ۱

 خانه کت کا یم ماگ ںیرمالم انا پو سا
 ۱ رپ لسی

 گیلی زا یر مس ق سل انس اے ں وفا ریشم لا ھر ذا

 2 ارف ماما اب تاند هر یگت یاور ےل انو ی زرت نا شالا

 گرام نر لب رکاب من لو اما 1 تست

 ۱ نی
 اور کا ام نے ن ارت ےک یاد ےس ی او طلای هرکدام

 ۱ + یا تان و ملن لب کت یاو ر ششم نر ےت نیت

 اش ابر گن اد نا اتاھکو رک فص ل اسا ترا نزار یع ب ممد

 تک دس لا ازاین یک زہ کز ذمے فدک اکیا
 ۳ ل از کدام ریش كور رکے ت ےلاو

 ار | اتاق دمو نرم
 ی ےک عوام ااا د العا (وصدح نو اس

 ا تاند بالقوه فیض تا ےھت مال کرے گن



 ۲ں

 کک ماما
 17 بتل چرب ین را ما تیتر کرام ایہ اف نہ بالا لات 51

 ےب ںیم ےب عا ما سرہ کش تاو فا کرو ںیہ لاس یک ماھر

 تر ےگ سٹ رس ۔ارو ےل یس ی ر اھ نی لو ضر ال سم نی 1 9

 لی یر )هو سی کرسی یکم کر کا
 رس تب هری هر اول ا" لر رحم لار رم نا (تساس ورم

 سنت سا بناب 0 اتا ےن ٠ لن ایزو اد یک

 توت شرا ا ار تر ت کتاب
 ےب دوم بس یا یوم تس زہ تس ار ات امن سده اک ۷م

 نهم سس تاسو راقد تاریک سس ما
 روکے ترشی و یتا مالک برع ےس نر ےس م ام هام

 اڑا تفاوت لوک و رٹ ےس کلام ب مزے ھاو ل وقار ہم نب نالہ ات
 امد یب حاسما( لس طب یک مکس
 تھ بم ا و هر رل ما ضرب تیر

 27 مع تر ار ےک ےک نیک اوس شرک کرکے ترک

 مگا ال ورد توکل ام بوس 5 لون ضش ےس کراس مک

 داس فری یک بم 71 ںی فاش مرد نیر ۳ اے ےب 22 نا ےو شاد

 ٤ اما یىی اسرار بتا ی تہ لم اا ںی ییز لایت

 ےک تک ارتا تك ار ا رباز و فت انار ات تار ان نہ یکایک لاسر
 ا 1 زنجان شی ارش تیپ اس ےک اف اص اما

 نکنند تادردسامہاگ ٹی موم کلا ان ل اسی از



Pec 
 طور راو رکی ارس اے ووو ںیچکب سہ لا راسو کو کرم

 ان ری کر ت) ےس ںرحڑ ٹر( لود یوم د ولآن ورم رور 7
 نامی العاص ما اگ رت ںی تکی واایکد قع ے سا
 مذاهب اسم شرم کا نالت يک کا نا تان غم شش ایک
 ر 4 راک رم کرم لر ںیم

 ن اکا ر ل اروم تر

 3 ا لات انصار وم ال ارش

 ےک ماتا یک اغ کناف ںی ےن ڈی سمئام ر شام ر کن سان وع یم
 رپ تالے 2 Û ر شی كم اکی رضا تاغا یر

 ۱ - لورم کیا یکن کا فی ما

 سی مر دا امرت تاپ ی مان تاب - ار
 لا کک یا ےک تن تام خیس تاک نا ےک
 ل ات انو ںیم ےک راض ار اسا نب رام وہ علت کوم دم کوس

 ےگ ےک نب مال ہک اش ای دلم. گرام اند
 اس ای رگ ین درام نین یی ےہ تماس ںیم تل

 r ارب لو اک زم کب الہ تاقو لی هما ےک رصرپ فرح رکعت وراس یا
 لر« درز اتام و فین ما تالادا باک کرایہ با: یر کیا
 اص نیا ایک ار ےہ ع اص ناو کاش کروا کرو یب نیکو ایکب ات اکس یا ےک زارت ب

 هد جن اہداف بت کیم انکو ایکٹ اضا ںیم ا ےن



۳۰۸ 

 فولو لا یا

 ےل ککے رر حاوی نا نس ) ما یر الا عا انب یکن ماری
 اکے کم تاج نت بر تالا ما ںیہ ےس ںی ا( یھ اف اد

 ضرب ملعون دام ۱ ارت و ساری ۱

 یمنی يا قابو ا یل الکی تان تسمه
 لم ا قفس لق یا نیھحروا یر اومم ےک سا تراکم تره ےک
 سوم اے اجل اص ست لا ۹, ور وس

 1 تیبا مولایی نر
 وطن ےن یار ع ید ہہ فرخ ںیم تم نا ی
 ناک رگ ارد لئاسلم ےس یا یک سلو مما ۶ نا۔اامب ت املا او ےن

 یمن اکا تک ان چرم | زاغرا سو ار لوک ین لا
 ربات رز نیز لک ہنری وز رخت سارا
 اف سی ایر دا( مالم اف لوعا)۔ ںی یو ی اڑ ہں ی ا
 رم لوقا لار ایکو درد قسک وا ذگس ابا قفل یں
 نان متن فلو که لام نکات یکن سرا
 تراش از مارو نر يک ھی لیا ماما ا تا
 لواری نی ایسے تیم ےس ےک رص ےن مہک قم

 ۲ امنیت ی ےس فالو م ۱, احا تا مرمر نیل

 ول لحارس اہ خا کوت کت تیم ےس فسا ١ ت رع ب ل

 لال نکرد اول ترور ابد ںیم ٹی اص یک تیا ےہ یکت اد ےن ره پار

 گم ین ےیداع رقم ات نازک از یک ہ عفان



 ٣م

 رس کر للا چ باک ی. اکے کف سول ام مس
 نین اط ما ارب کن یم رتل اب اکے یر اار ب گن یر ما نص
 د اب تافد سیم اس فسولوبا ملاک

 تسنیم بقالات مان یم 0 یوم 1

 یم ںیم یش ا نا فلم یکد ان ےک ا یس ںیم نی ا عت ےس دہ لکم

 نوکر زاد امیر رد یت یب ےن ارزی شو نور فف گینس
 کناف 1 لو یت اں ورا ترام نیر ب رہ یزری تارا

 ایہ در ارض ےک نرس اد ننه ٹرک ےن کل مان یکایک ہین بب وے وف سرما
 ل ا تامد ںیم مش 1 3 ی ل کے ت نص

 رمص ما

 ایگ او یم هاتف ےک س نارع لاو کن افتر ھا نار ام ل صا مما: نس ندی

 یاد ای 7 فسا ا هر یہ ےس ںی نی 12 تیمار پر ماا

 سای سوم هل 6 یس ںیم تمر زوم 1/9۸ تور

 7 رکا کا یر ات از ی ںی لے گرم یارک ن ور مفا

 اڈے یب ۶ مس IID و ای ےک 9 )راتب اص

 اھ ملیت نسل مک لوک اش اب قهر ےک
 A 07 0 افر ایک ام ن 2 سی ےک ما ۳ سرک رایت یدل

 7 لاس نیر ا ہلاکت اد ےن لس ایاز ایکو را

 نفی تا مس تا یکم ا اہک کل



°^ 
 .. ۰... لیکن. يا اراک دام فلا
 گارا اےک ارو ١ی زداما اسوہ ادیپ ںی + یر ریو

 ہا تاسد رقم یر مار ی ںی ا ےرراتک

 ہل اتکں در گاش گر شب نبرد اپ اب ےیل تین ای حت
 1 تاو سیم شش ںیہورگاش لو وتو اراک

 وال لابی انریکه رد ےک مما نار
 ۱ ۔ لپ تان ںی اذ ں زر ناز یھب
 انار ایم نا برا ضد هاب لک 227

 7ے سر لاک فہ نیم ین عاص ا تاب ںی ںیہ کاش کن نرمی یب ںیم

 7 کت اور ےس نے نت اوس مات اپ سی ہار یکم تیم ام

 ےک ت اور ےس فال نہ اطکد ہک ا وہ ایہہ ی الس ناس نام
 ای | تانو نیش یواش کارا تگ اور ناف شرم نا
 ءو ل تاور كا ٹر م ات( لات اا ناز )گن سز نو لی تیر

 کرہ یارو اد روک ںی ےس یا د ہادی سازش نیکی نفس
 را ران لوقاک ضا مارک نیت ین مارک
 اما شرم نوا مارک رہ ایگ ہا ےن نم یاب تازو ںیہن مار

 7 ۔اھی کرت یم یس رک
 أن زم یا اس مزار مکی
 ۔ لا تامر ںی ےک تاسو یکت ادر نام ےن

 لو ستاد رےن نہا ےس نا ںیدرگش کرم نئ نج

 ۔ لا تاند ںیم ب ہار نات ز) لرل ل ا۷ت اک ا نکا یز اغ



۳۸ 

 قلتماا
 این شیت یکی دار لری رم ےن اش عا ان ن امن یر ںیہ دا بکر ب تار
 تار گن یاد با نب ییا کک ت رع تار
 لی بش ما کوم ناس لا نإ راد ایدن فرم

 ما یا نو اتم اتا نیز مت رسم مرلاد ل و و
 تن هم ار رس نیمی تک( عزا او اس
 الف ند یک ۳ 71 معا ماس یمن ررر ہار سا ات اند سوار ۱

 شی سم سی ہم یوں ام باش | ترس اس۷ مگ ےک سود کیپ سم
 ۶ے رن ںی داب( الال ار را ها رانی ۱
 ےن نرو ای لادن روت رب رج
 ےل رکا ماا تت »سا (سیاتا یل تاب درک وز اھم ال یی
 رام وہ ی یکے یک ش سد کر ئی انک کلم ما انی راس

 زم ےس نشان نو نت دار تا منزل ال ا )ایک

 2 زوم درو ی ما سناتور توی زنا مک

 از منکر بز سم نما تینا کو گیر
 تر امون تقناو ےس ںیگو اہے یاو کنی ریش زر
 ےہ ام عنہ بے کل یب نام ےک یخ گال ر ےک ار اھ الہ ازلاکے رک ام ےس
 الیاس / ای لام یخ روا الا ےک ارب ےک منا ےیل فے یس

 ود انشاد دانا ںاہی کیا ڈیشم ٹرک سد رح تار ماما
 ےل ار دد و مز زا ار ین یادو ا اہ لیا اکی شر ند رب رق لا یہ سیما ےس

7 

 شه زر ملارد کیک نا الخ ےس تب لای



۸۳ 
 طس یم رکا یہاں اہ نا اطت ےک م ایف تا ات اب یی یاب
 لات تراکت نص ا کف درس اپ تان ںیم
 ین سینا م اا تروصیک نوا تحمد رکن مر
 فرار تعادل یکی ہنزہ لکم و سیا جزا لاغر راق
 قلا تار ویز رها 2 س | رم ما ات یاش ما
 رے ف رب 1 تیز لنت ان رس ترم سما ترا

 E / نرو ور اھ 2 ۱
 لرد رس ن سر مع فاش فو یل ید روا لہ اک ت مون یم ںی
 اید عیار رک 7 شم انت نطلع فا ا وک تن یک لیری# رر

 طاس یکت س کس سز سا المربع تب زا زع نکی دو لا سما

 < الا خرو نفر رای شرس گرا فان نج یر ېا

 تمہ ب کت امتع ار لاد تا ا زد (سںی سال ور

 ریما یکم نکرد لو کالو د بز لر
 ےک خام مد بو طرفین
 ے )۹ )میرسه )ےنو ئادولا ےس (۱۸) ذکر ۸٢۲۲ے یم ود

 امال یار نس لت 1 اور ثمر ۲۸۳ )روا اب نا( ۱) لات

 ای کلر نامام ب حد کے
 طب ےس مارک ام ےس غرب ںیہ ا ی ےن« یل( وواو ولا
 ES ا ںی مر از شیپ سم نہی تیاور ےل بال یا ےک
 717 یت یاور رس 27 ںی رر ےن ا جم رگ تیاورے ہر کی ان اد 6 اک ئ4

 0آ تام رم اش میزبان سا شیر کال اکا ےک یی



۳۸۹۳ 

 ےک ارم ا ےنرکت یاد ر افراد وا« اب نب فار لار یع
 تنس ا تافد ںیم ہیلپ کت مادر ےن لاو نین با ےس نا ںیم تیپ ت ای ا
 ۱ . مهم رب کیک گن اتر اح

 f ار کلی تری د نما نب یر بد سا ۰ کو دا
 تماس نا ےک نیر اور ےس نابیش و ےک ایپ لب اکبل دنس مآ

 لا ت انو یم ےک تیتر حاص ےہ یکت یاد

 از ےب مر امار داپ هل مار میدانی لا ای ا
 انی تا ول واک ی رانا نر حش ی ات تر رو دارم
 کرا ل تار و کرک ا لک نا وہ یی حتمی تک یذاسیا لا اے

 ےک دق رخ یک پی کشتار کس نر یک ا کت ور
 ۔ لا تاغد بم لری ہور

 اترے نا دات ےک یر ای م ام ارد 94 مولا ماا ۱ میا رر انگ

 مے كوت اکو تس اپ تاند بجز بم کل کہ ایپ سی هل ےک اسم ےس
13 1 

 ات داتا کی یرافبںیمد اش کی نایاب نیل یر ابی شی

 ما زض حی لک ناپ تافد ںیہ ںیم

 ٹل( نو رقم دک
 اے ت اور یارک ر لیک ننیئا ازبار ر نہا نقلا
 لا تاند هتک کتیا ےن لوبا ارب

 هر بر اب تانر هل جی یکن اب یٹر را وار ما
 ای ان یت فا هم در ناب ربا ما یج ۶ اہ سریع | يعربا 2



۸۳ 

 و | تر اھ رز ےک فل ح اص یرصب رس ںیررہس

 ۸۔ای تا و

 نک سل این ناز س اک کی رقاد مادہ تا دج لا

 اونم رهت ا /ت اہل تلور یرذاج یک ر ادارا لا نیا ے ا ےھت

 ا ام | تاود ںی ں باسا گرد کس ام ای

 انت یکم کالو رام ےن نیک لوک تنا یتا پے اس ےک ارتتا ذی ان

 یت وه کٹ انہ یکے سس که یت نہی ہک
 و تا کا گنا نا (تافللورامالا

 ی ےنرا هکتار یو ںی گا کی ی نبی
 کک سهبار کے یا بدم گرما کتیا
 “ںیہن حال ئل تب متس الزام لپ تان و سیلک سرب ایپ سم
 « ین بی سنا یوکے ا ےناس ےک اوس کر یل

 سنا تا کر برام ایش لار بر ضد ینا
 ۔ اب تافد بت ںینس صا کت یاد ےن

 سار کسی مو ںیم نم اچ کر کاش ےک مایا ماد روم( بم

 شر شا سست دا اه نوا تاو
 ی نم پف خت ار وار اربا ناجا مو[ ارس |

 لاہ غ٤ر انی ار کتب ۱ در ےئ نیلا ےس نا تا کربن ۱

 لیا )تان یم
 ےب مالا بم برکه چک یو خب ںیہ
 نر ںی هم ار ات وما کف یک یز 70 مادر



FAO 

 مم یر اگے یف سیر خر ےک زا ل وما چی اپ ےک
 غفاری ور رن انا ےک یر ںی د ل چا ید دادب ١

 لد خام ثس کک ایز س لے ے ر اار اش ما ورن سی وہ بزب 1
 ارب از رک ین 1 از ملل سه یاب ۶ے اے سری ما - ںیم

 ات رحم یکن ملن ترک سم تنا : اما ۱ )سیب ازآس سیا کنار

 ای سو ترم لی نما نا در ناز ن یف اف بک
 تن تیم سیر اتاق انگل زض وادی ما ےل رزم ےس تام[

 ا تمایل اس دص اح تاند ۳ زر لن سیما کک ل ن
 درکرادر وک نیو اسا رر ضرر اربا نیا هنگ تمل انک ۵ تم

 اوا رگ لا ضرایب نر رزم نوک
 1 اں وما 7 اف نم رر زار بایگیور ۸ء بول روک نل نازل

 ازت اتو عامل از سا ار نم کے مرر ت ںیم ز تے

 دک اد رکی راپ یو د اسم 27 ےگ رکا رخ مگس کے رو 7 واہ 2

 کت یک کب اسم - فا بنر سایر
 رب نان ن کنز مس ذرا سی ید رگ سرب ادراک کرک زا تز
 اه تدخن یک کک ما را شر ما کر ماا یت یوم

 - گر کرو ہدیقزا لی نیز سم ناو سوتی
 7 رور رق کب حاس اف امام تو نو اکت لم ربط کتب

 لیگ والا حر (درگناوم کمار ماا چاپ امم ا مارک یک

 ےبع اص مایا 1 اتاف ہلاس(4٤ هرم دادی و الا ییا ۲ر وا کرب ل یگکیح اص م اک

 بم دا توجہ ےک یز سلم تر وہتے بلک ت عارجحاد تنس ل ما



 مد
 هان یب سی تم ںیہ اب فیر بحاص عا ل د وان لجن جلو ات«
 ۱! لب و یف ی اھت وا لو نا ی یز تاک ی دکتر در
 دان ل اورا نگار تبار یل
 ۱ ۔ے ییا فا
 داران ےک 3 اورے نرر نی زی کس عاص : ef تر

 تاتو سر “تاور ےب

 ور ےل ماما ےس لا ےھت ترکی اور ےس نل را ان م رکی "راہ ترم رسم

 ۔ لہ تاند ںیہ شش ار یضور نسب صار
 کرایا

 ۱۱. بت ھا اشد اھم از ری ترا تینکش اد ولا مام
 لار یر اذن را برسا
 تن گرام کتک ی ناب وم - اپ بزن لو اچ را

 وام وداع. تم در انک لا ات ثم لی اد کر اما

 نیا ره ات ایک انتا یے راہ نر تاقثل لات. رت او دام

 راد یا سیار سام راج یلدا ک۳ گرام ترا ےک ل یز

 ناشر وج یتررکے ںیہ و یک صر اسکا ںیہن دراز را کز
 اک ند بک اسکات سیہ ک شاو مع (کراہ حتما درک
 ر وَ نسب ار کے ںوہنا لگن
 ا ںی تعاشاو لس کیر مل تر گا ےک نب کر نشا یز الس ن

 راز ا نم ےہ اک بے ںیرک زا ناپ تا یم ہن ےک نر کد
 ایم نب لت میرن برش | و یر تسنیم( حوض ذم



۳۸ 

 ےک نمای ل یر هایم امہ ٹ ضا ماد ( اپ تافد ںیم شی درس
 ت ار یتیم ابن اش گن ین جا ھو رش

 سیا نس معو( تانر م کلتور اش کد رم ان اش کد ر شارع

 ںیہ ر رنک نسلی سض (ٰٹ !تاید یه ےل ےن افترا

 ے ریش تیرو لاب تافو یم اش تورا مس یک ی رداد ی ا تافد
 ۔ تی کام نبی یر عج کل اسی لار
 برگه رپ مس جز رج ہاکی لن طیب ےس بس
 دن امر نشر ناار رولا تار ےک ورد ر کند أر مار( 4 را یک

 هنر یک ت ایاز یه ان نیا کرم دکل کام يک ما
 نزار ایہ یا ےک ومراد یش ںیرف نیلا (یدابا رقم ےت ےک

 از کیر کامن سارا سیلک رک ت ود ےن پیک ںیم
 لی ل ںرال یر کیا رد( میس میر ایم ا لار ایہ یک

 ےن ںی یت سم 1 رد ےن وقت ایکت رد ےس شریک ضد مربا

 زنی رو نیر کا بتن
 تکرار ےک تر امہ بع ام اا ( نوم رغ یر رای اونا ین ی عج تر

 سل 13 طی سرو ے نرم اگر 793 لوط گرہ ٹ لات یر رج

 مگ ابر ت با تعتاد وور کرک ی لکیر اد فیس و

 ۰ بارد ی لا ادر/یر 2

 رگ یاران د آی لگن برن
 2 ام اک کت سارو ےن ادوار یر: لا پت رش کیپ ییہ ےن

 رقابت 7 افسر ےر ا ور بحاص ماما رر اسم



۸۸ 

 زن طط )اکر انس فان تابان ا کرم لا -خلاپ تاعو ںیم رع اترا یہ

 باس ما ےن جرات مان یار سام ( ام نیت صبا
 ےن ںیم اکیا یل ب م مرمر رٹ ل للف نر

 ایل کا کہ اتنا اکہ بانت فی پتی ںیم گیٹ یم بان
 رب پل بلا اوم ہر اب ود از بس ترا ]نما جا
 لورم سان ین شو مع جی نا ںیم اور دا ںی ب رم کال ۵ولی راما

 تب ناو ا افب بات ا( ابا خفس مات کرارا بک
 کلام پتکت برات اپ یرافب یر بیتا باتا ین لد
 را کرا ید یار اوم صا ر ےیل ارم.

 ۱ رب ادا بد
 ورا گرم ان رگ ادرس فرم ارم یم لک او صع ! 2 o2 ر

 PITAL مصور نہ ںوخرج میریم سیٹ EA یار
 لاو سان نیترات اد رس نا تب اھل آن اتصور نہ ایگ

 نسیم فن لنا رم
 اا

 ے رب ست. رہ مآ اش کد برس بتل نار تین سل
 مل کر عم ماش زا نا ر اش ن لیلا یی رشته ان
 ہک فا کر شی یی ما یا ںی در داد کک
 اھ یر پاش »لا زیر ۲یم اما: یر ار مربا نیا

 و تک فلک اض یکن ر کلم تاند ںیم



۸ 

 انکل آ ںیہ ےس تم ا بذل ضا ربط کر اہک نا ا
 اکل وا تط نسم بام را کرد یت تایر
 ل ت اند يرل و ن یت لك املا اکے را ےک مسا « تاہمت

 10 اور تمنلا ےدف اصن اروا نا ےک تاور ےس نالت یا ھس ترم

 لبنی گهر ما تهی وہ ۱
 1 ا تساند

 ۔لإ تار ںیہ ی تہب تان ا ںی ن بم .یشی یا
 سران رس نا رگ اود ےس عاد رپ کر میلا تاس نامش نوټ

 ل ا تانو ںی ےک س صام باک باور

 ےس رس ۱- هادی سل یول ما ان یر لار یوا 1104

 ایکن زت گا ساددا قا ا لا تاخد یم اں تہ ت انڈیا ےن درک ےک یز ااا

 رب انکم سہل ںی رح بتا یک چ ںی سورنا
 جت نم ارتکاب تافد یم کن و ارپ ںیہ لک لس ام اوبا ,لزل

 ۰ ۔ ےس برا یبا

 ای اکے لیٹا لا رہ ایپ سی ئل تبت حالا ی نابلس وو اوولا

 ا رک صراط گلف نعرے لا ینا
 ادیب تیم بت اقروا رن حس لعمر ڈا اپ تکا

 ہد ایپ م رم سما ےک تو تن وہ ادیب یم الش یز ار رایو لا
 دامت ا یے ما ایسا ارز اک "سرگرم اد ۔ نی کے 2

 ۶ لا مپ دایر نیل راک اپ تاند ںی درا یک
 ایوان ےل ودبم اکن ا ۔ییس گم یسواا ہم ی طر فا ا



۳۰ 
 ای سک پرے غرب ےک ٣ےہ پر لسا یز درا داد ےن ا ا کیا ایگ
 و زا نا هارو ال سرکس الہ کرا ا ی رتمام کر

 ان: تل اش تم اور ےک فارم اکی تار سم ےک کل نے
 رک مت اھم یز تع اہ بالای س ںیم تسمیہ ضا لکیر
 با کم ود قبل سم تیم بت تاب دا

 اوہ لیست ےب ےس مارا یرارلا ار نتع لش نبت بسا «(یراد

 ص اس اپ تافو یر کت اد یس یز رت اد ےس نایت درا شر ا نیا ماا رج

 ۱ ے ہال ںی نو گی یہ شناس (۳۵ )یمنی نس

 را نخ همش کلر لہو ایکن درہ برا« یر
 ۲ ےس نیر رکن ان لات اهر سیم علی

 ا اکرم اد کا اسا ماتم اسا نب ثرامر لا مهسا انب ترم

 لا 7 ء) و اور تك نیر ےس بر بک تر نیر وہ روم

 ا رکے ا م e ایک ویمن انا دلو لات ادرس

 لا ےک اے نیت گن اس اجر انک دس ان گو مست ۶

 ۔ لا تافو ںیم کے اش کن ا نران اد امرا دم
 بت ویا کی امداد ما ےہ لا یر باف تل الا مال نا
 اش ادیب سام شرکت اور | سیر ام تنے نکن اپ( علم
 ۱ ےگ ارم یکن ا ےن یر وا. اپ تام و یش

 ےب نیس. همان ای نصا امر ب ب الج « ناب پک
 - لپ ت نو ںیہڑشل تب اور ےک لام ےہ نا ےک را راز یکی

 یی یک اسنچ باما مالا برم رب



2 
 . ح لرنسپحارم. ب کت یا ور ےن یب ی اربا ےس نا یو ا اےک شمار نبی نس

 ۔ اپ تافد بیر پلان

 “اند هک دی سیم رک ےب غم م ان ید ئن نادبع (نلار ی
 هوا الم ا اک نت کن ا رہ کت اور ےن نبل ےن ا ےت ےک کت یاد! ےس یر وا

 ۱ اپ یی را

 حت ے ت یلور ےریوہار نہ قا کرد پان یک ناک اب اربا تا اول ا۸ لا وا

 ۔ ال تاتو سد گاه یکر لان اے نا

 ہا ہں عل لت تنش | ےک اسا ی ]ما عطر ان نیلا خوب لان

 ے متی | نان سرم باز تساوی عین قا ےک کاش کوا ووا
 ور ترم بات اق) اب ار دا تک بيت لوس ن ا نم نوعا ن ا ںیہ
 رن سض1 مہ نیو قرن مصل| بکر تافو ںیہ اتنا
 ۔ے لد اع 4

 نام ےن تیار ےس نی نار و شاب ےک لوم ان لگ برجا «ل لو ۱

 ۱ ۔ اپ تان لینک نسهرع اس ےہ کت یاد ناب ما
 اوت کرس کہ نل ہما وہ, ایپ ںیم کم ایر نار لا 7 یر لا

 مو سی کش زن ین بعام متو کت یاد نا نت ترک

 اکہ مقیم مان نات گل انس ںیہ ا ست اس ںیہ نیسان تیک
 ی رتل تروم زر اک نا ںیہ نگ ی شرط بک ہو ورو
 کن جم رب فرد ںی تاند ت دال نشر یو ا عت اص بده اس

 ٠ . تاند ںی ماتم (باوصا ماد چر ری ا فر دک
 د ۽ تاد ں ہا دکان کپ ٹن مان حا نیم ٹا یک اول



Por 

 ' ب کنتور و یی
 وبا اپ سین نادرا شفا رکی اب سم
 شام ے کت یاد ےن ی رند ریا ابر کت عل | ےن یاد رد ےداح نئ شک

 ےب اشک ما ےہ پد هما تا ابار ر شاعر" کر لا
 نت تا ںی م بعاص ماش ندا
 ۱ 7 ےس و اصرار قم وکر وا ےس

 یار عا ےن اے حرکت اور ان رم مال ار ا پر “اوکو لا

 - لب تایر اہلکار نسو حج باس 1 تاور

 EL رم ماا ےک دے رسی زا 0 ر رک ر عار نت ارم ی دا

 برکت یاد ر ےن نط ے نایاب تافد ںی اےک ادیپ ںیہ ےک دا

 ر شنل کتاب ر انا ناعم ںی نسر رایت ترک
 ہمارا کرتی یو ورااک ا اکرم تر یقن واتس اہ ا کا انا یہ نات
 : وار انا کین

 1 اطر نتا ( ANDA یراب ا من ارد ما اءل | ترمز« روا /

 1 تار ,EI ا بلاطرارم اس ر ںی سید ےن تر رکا کل

 ےن تا کی “الا را نر ی نت رییس لا ۰۳ با

 ۔ اپ تافل نیت یک اش یم ب کت ار هم ب ناپ
 تیادر ےن کام ےس لا ےس هاو ےل انت اہن/ ہو ماما كاكا

 4 شر سگا ی تار ںیم فل رپ فین جانا اکر ا مگ یک

 r انک کن یخ 77 سیر نام ترش پرت ا گرد اک را عم



 لو
 ا زا تبع داغی ر لہر ا کت اقل اک

 7 ار مر سر لار
 ابر توما کی ادا اکے رکن وک رم قلم ےن وا سو
 کا اب تاند کن نو ادب سس ےھت ے تاور یگ ےس اوعو | تک اد رود

AEDو هک نام رم وم ےک تار 3 ای ے بره تسریع [ 

 ,ONE DIA مرا ت درگاش یم ےک ن اما ہار یک

 تاو لب همش نا ےک رک یا ا رس تاس رازی را

 ۔ ےس اب ار ترفع أدان بکن اغلب تاب

 نر ناد تار روزگار یر. ھا
 طیف تب ترش مولا لگلاروا 00 ںیم نیا یکن ۶ یک یاو رس نئ

 لب تار

 تا نوا ت فیاض زاد نیہ نت ۸ ی مار
 اب تاقو لب اب ام کیس لومار ع کن صد یا صاف فیل

 ترکی ناب
 2 شے طے ر وہ تب ایراد ترت یھب ںی تاش گا یر ل اورا اسا

 اف بترد پس رپ مار اخ بتا یاب کن تاند ین
 ۔ےس یب سی

 آے اک ایسا عو یا نیا ٹا بم نا لینا یا یکن ۱

 ےل - اپ تافر ںی عن ےہ گیتار ےن لر نم کلا ےس نا ےن ننگ

 )مبلی فاش ںیم صم ےک وب اترا یم یر اکو یت
 تی تب رہ فی شم رگ سل شش کیم نوک



 ھر ال

 2 یاب تاند س رس ل

 یس لم بانی رش نند لا i و

 الا تافر ںی اہل ںی تب اسا یت روا

 ت ریت کت نا یر ارنب بیا نرالا تی

 27 29 عا ےن تم فاس ہر اد ید لر کن نات ن

IMITATE,سارت درک باک نٹ  
 « ۔- لا تانر

 “تب نوش مو ما نازل یکن یم نعش اما لازا
 نرم ار اش ای ایش دب ای باطری
 لن از سنا شش تیرا ارم ترک اس
 کا جب نکا کد سما ےن یس ا رم یک ںی

 سنا رہو ےک تملا مد یر وا تا کنار

 تخم لرب ا

 ۔ ےت ےیل یہ سہ 18 ارس ی و لس اب اپ ب مک نصر اک کام

 ںی سنیما لا زرا نمی کی علا ید زس نی . شرعا

 نر رت ل کن رد یا اپ تا
 ۔ںہ مز ان کک ی دا من سم

 تاید ںی ٹن ی 2 ریٹ مریم ید ر ھم

 ےیل یہ رت گولن ایہہ تہہ تا وم ںی یا لوک ا۵ا
 روا ےس لہ رات 9 ل ۳ تام

 گیگ یاد روک )يک علا



۳۹۵ 

 ۱ ی راورگدذ رم ری کرس حراوصر وا لرم ےن نونا ملا توت نزار نیس« نرم

 رپ اما اد ا لس لرصاز طا اد سم ساک و ش

 ۱ - اپ تامو ںیم مم ھم اصیناس

 ۷ وری تام نیب رض س سو رو 17 سم 7

 کیت ورھوک راماے یی لاس نور لار فال سر زمان ےت ے داوای 72

 ال تست اور کس ریس ب رم لا اوہ اک ترم لرا ترتیب اک 2

 ےس لا ےک ا رم نم ےن و ا ےک تسول نین توک نیل یگن ا ین اہم

 ۔ ل تافو س قشم یف تیار

 رام در ین جہ نب نیہ ستار ع ا
 عن ال ےب, زاص ےک نا ی( ت اف ںی وک رہ ںیم ںورلب قنا نشر کت ا ںی
 .. کش

 ےس ےکز رکات مق ید فیلم ب کن سا نوع لالا ۰ یزو نا
 ںی گا رکی هرعت یوم کک ت فون ںیہ تس تلا روا ٹر یر وہ ےہ

 مس کام بلد طه رح وم یک نرم نس جلت ریا

 ۱ ۔ اب تاد ںی ست ںیہ ںیم مک مرید رم ےن

 ام )ط اسد رز یاش مرہ اپ کن ان نم نیلا عمرہ ا رم یہ اممو

 ند 1 ارب بح اص ل الار مس ا 7 او و ا ام ےک نا کر دز ےک

 ین یک ید ریت ںیم سا ےس یت حالات فیاض کے توا ےم یس
 ۔یاپ تافد ںیہ هک

 سر اش کار ا کہا دہ سی اکرم اذار ا نیا یمن یس اع
 5 کیر 2 تر 7ر الل اوم رم ے رم لا



۲ 
 ان نل شرم ماہ سرکار تمادافکا دت ت ك الار

 1 تام ر بت شی داع اڑا ںی کارا تنم گردش ایک ےن

 کس اسم اروا 23 گز اش مانا نب نیما اہ لر 1 الت ا

 HA اتباع نیلا زات م ےک ار ککے و و با کا اما

 ناز ھر و ارت گن ان لک یہ تینا نتصور و فلا یراق
 ۔ایدإ نکے صد وا پکس اھت ہزانجان اسیحس اب تاند یہ ام دک

 نیم نشر سی ۸ ۹)ےشڑ نا رارشالٹ باشم (نلرلا لالی: 17 و 10

 ےنرعاھت ایک ت اکے رد ام سی عمار واریاو زر دا یغفمص اپ ےن ںوھتئا ںیہ

 سکس دم ےہ ںیم ام تاب ویر وم ١ے نیا ۳ یر

 1 تاد سدہ

 ےک مضر نیلا سس جسم ان جانب من یم رخ برا سال اول گی
 ۔ یاب تند سیلک یہ ورک عن بام و
 اس ایریا سمن ےک رو | رر لاد ما ےھت کرو وج ریش لسا 7 یل

 هدر کرس یا یر سرت نام یت نل ماع یک
 ۔ اب تاند سم کف ںیہ فان یو اکرم اهر و ان ہک

 کریم اا ںی تاس ما ی درا یراھلا ن یر 11 تیر« کرا لک

 پتا یاں لر
 بهر شش سر | سم تم ےا کرام یکی ۳و

 انا تھم ےڑرہ تردا AVIS کس دیر رع سر لو اک اما ںی

 ما ےک وک نٹ ےب لگ امر ات سر یف سیکس گم نا ۳ هد ایک

 ٹری تا نت تن ضرب زنا رک 7 لا
 ےگ م ھم ہود وک



۹ 
 و رز زر ی سن تي

 هرم ےہ
 رس زر ی ہال مان اقدس
 یر ۱ هر رس ل0 رس و افکار ان مم

 ما وت اکی ما ای ہو ناسور رکا یتا ای
 کر از هرکس نکس
 ریز را نادرا نان کھ ول
 نل نت نر نب نا وانا یش وفا ام نو ہی
 یس ای ہلا انار یا نیز
 لور فن ین یس مول ےک ولابد ھی امر سس ہک لار لس

 تنور انا لا زا رل الإ رخ ال

 لک رر اک نار سوا اف لان تل نور

 نیما. ناز



۳۹۸ 
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 تا نکا زانی اک را
 اش کں ورکا اشعار اور نوادت ںیم دم سا ھم اک ےہ

 له کر ور اسکیم قم ےک گا بینا
 تست تم وزا تم + لیں اط تسرد تنم
 ار ب ایگ مر ب لس اگر کت حل مم ون روا ےل د امر لاو تح

 ۔ی ا تخازےنیلاتلک اسیر ھر مبل مر رے ترا مر سل

 یر نیم تح ی ناک رک کش
 یری تا سیب آی رب

 IA IE اے داس اتر گرہ رفع ا ول وی شدن
 روش سنج ارش و فر سیل لوکل زی
 بت شا یرس هنر ےل سا ےہ اضابوخاکی کا اس ےہ یبا 7۷

 ` ا نادا
 زیان تاک رز روا دشارث لوٹ / ارو ریس لکل رہ ںی 9

 شف ابن اخ یمن اھ وتا ن اطلمت علا لو ترا تار
 ام اعاروا لو دال وا لا اک لای تاو تویتر کارو
 لب ارلرد نیو رر یر ۳ مرمر وناس روا 2 مت اسم

 فاع نەق انذاعر تند ننه اہ ھل( مآ ےن رض



۲ 
 كنان تیض ام تان وت تلت نم ن تل تیطعا فتلك رب
 ند لات تیا ملنی ناد ك لع یضقی اور ینمقت
 رص کا بوتنو کف ختسن تیلو انن تکرابت تیداخ
 دمو نیلا لع م
 نامہ 7م نین اہ | نایر صا و مت

 بس 0

 ما هم نم
 تص سرا س

۲ ۰ 

 ےس تب بان 3
 , ی

 / ہے حج 2 ۱

 کلات اوو تا اکرم تا سس

 ںوہادپ تب بم نر ین ماوق ےن
 ایک نپل زس وما

 7 مس جہ

 وا 1 یر نو دک رب مس

 زور اشار وہم ایآں ین ترا رس
 ے یر وا 4 لس 73 ں ہود

 ازاپ یز زن اطللس ےن نی وم
 اسکی رب ےس اش یدد فی اطلس

 ے یے سو کید وادول 0 71

 - سیر سپ



 و رنک 7
 را ا یو

 نم تک نکی اس مار ام ¢

 101 اک نعت
 ترک ای اار 1 J نرس

 ۵ت ےن اس رب نوا زنا ۱

 DS مس رم یک
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 را و فال ا
 کروا الخ


